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PLA ESPECIAL 
 

1. Memòria justificativa. 
 
 

1.1Orígens. 
 
Les masies i cases rurals incloses en el present Pla Especial hi són per raons històriques o paisatgístiques que en determinen la 
preservació i la recuperació. 
Son cases agrícoles aïllades que tenen terres de conreu adscrites. 
S’originaren durant l’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Oriental, especialment al Pre-Pirineu i a la Serralada Transversal (Solsonès, 
Berguedà, Osona, Ripollès i Garrotxa). 
Els masos eren sempre localitzats a la muntanya mitgera (fins a uns 1500m. alt.), on ni l’alçada ni l’homogeneïtat del relleu no 
exclouen cap possibilitat: el variat sistema de pendents permet utilitzacions molt diverses de les diferents parcel·les. 
En l’àmbit del mas hom pot distingir quatre grans conjunts: el bosc, les pastures, els camps de conreu i les edificacions. 
Les construccions del mas es disposen sempre dins del sector de conreus separades del bosc. 
Es destaca la casa, on hi ha les estances destinades a l’habitatge a la Planta Principal i els graners a la superior, la Planta Baixa es 
destinada a corts, celler, trull, rebost, forn. A part hi ha d’altres construccions, com corts, galliners, estables pel bestiar i la cabana 
per guardar-hi l’herba. 
 
A partir de mitjans de segle XX, molts masos desaparegueren, les terres passaren a engrandir explotacions veïnes o es 
transformaren en explotacions de tipus modern. Això no obstant, mantingueren la distribució de les àrees importants (bosc, conreu 
i pastures) i les edificacions. 
 
1.2 Transformació. 
 
Primer la industrialització i després les noves formes d’explotació del camp, reduïren notablement la població que residia als 
masos. 
A les terres de muntanya moltes vegades la grandària de la propietat impossibilità la supervivència de moltes explotacions. 
Algunes han quedat ermes i les seves cases en ruïnes; d’altres han afegit la propietat a les veïnes i han abandonat les 
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construccions i els que hi viuen han fet noves construccions perquè les antigues no se’ls adaptaven a les exigències d’espai de la 
maquinària o de les estabulacions modernes. 
Tot aquest procés ha deixat abandonat bona part del patrimoni construït. 
El fet que aquestes construccions no són totes necessàries per a l’activitat agrícola i ramadera, fa pensar en la possibilitat de 
transformar el seu ús de manera que una nova activitat residencial, basada en l’oci i el lleure les utilitzi i les recuperi. D’aquesta 
manera un patrimoni històric que es la petja sobre el territori de l’activitat humana des de fa vuit segles, es podrà rehabilitar perquè 
en puguin gaudir uns nous estadants a temps parcial o de manera permanent. 
Aquesta utilització ha de generar una nova activitat econòmica a les comarques de muntanya que a la manera dels centres 
històrics de la ciutat permeti la recuperació de masos i cases rurals. 
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PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG  DE MASIES I CASES RURALS DE  CAMPDEVÀNOL. 
 
 
 
NORMATIVA 
  
 
Art. 1 Naturalesa: 
 
1. La redacció del present Pla Especial té com a objecte identificar les masies i cases rurals del municipi susceptibles de 
reconstrucció o de rehabilitació, justificant les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la 
preservació i la recuperació. 
També inclou el Catàleg de béns protegits  que identifica els edificis, espais lliures i entorns que cal protegir especificant els nivells 
de protecció per cada un; perquè no es perdin els valors històrics i culturals a causa de canvis desafortunats, o  de desídia o 
d’obres de modernització i transformació que malmetin els valors que els confereix el fet de ser exemples d’una manera de fer que 
el temps ha deixat endarrera, o d’ésser testimonis d’arquitectures de notòria qualitat.  
 
2. El P.E. abasta les construccions situades en sol no urbanitzable del Pla General d’Ordenació Urbana de Campdevànol. 
 
 
Art. 2  Marc jurídic del Pla Especial 
 
El Pla Especial es redacta d’acord amb allò que disposa la Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, en els seus articles 47.3, 50 i 
concordants i s’emmarca en els supòsits contemplats en l’article 67.1.a. El seu tràmit seguirà el procediment establert per l’article 
83. 
  
2.1 El Decret Legislatiu 1/2005, Llei d’Urbanisme, estableix (article 47.3) que per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i 

cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin incloses 
en un catàleg específic del planejament. 
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D’acord amb l’article 50.2 de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, el planejament urbanístic general o especial ha 
d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les 
raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen la preservació i la recuperació. 
 
Si bé els nous POUM (Plans d’ordenació urbanística municipal) han de contenir el catàleg específic de masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació (article 58.8), la figura de planejament per a la identificació i la regulació de les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, en els casos de planejament no adaptat al Decret 
1/2005, és el Pla especial urbanístic (article 67.1). 
 
Aquest catàleg específic de masies i cases rurals ha d’incloure, per coherència, les masies i cases rurals que estiguin incloses 
en els Plans especials de protecció del patrimoni o en els precatàlegs definits pel planejament general. 
 
En qualsevol cas, les masies i cases rurals catalogades com a béns culturals d’interès nacional o béns culturals d’interès local 
també han d’estar incloses en el catàleg. 
 

2.2 Pla especial urbanístic, regulat per l’article 67 de la Llei 1/2005 d’Urbanisme, que estableix en els seu apartat 1.a) que sens 
perjudici dels plans especials urbanístics que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial, es poden redactar plans 
especials urbanístics si són necessaris, en desenvolupament de les determinacions contingudes en els plans territorials 
parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. 

 
 
 

Art. 3  Àmbit 
 
L’àmbit del Pla Especial es el municipi de Campdevànol que s’estén en gran part a la dreta del Freser i ocupa la vall baixa del seu 
afluent, el Merdàs. Comprèn les parròquies i antigues parròquies de Sant Cristòfol de Campdevànol, Sant Llorenç de 
Campdevànol, Sant Martí d’Armàncies, Sant Pere d’Aüira, Sant Quintí de Puig-rodon i l’antiga quadra civil de Grats. 
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Art. 4 Vigència 
 
El present Pla Especial te una vigència legal indefinida i obliga a l’Administració i els administrats. 
 
 
Art. 5 Contingut 
 
5.1 Memòria justificativa dels criteris adoptats, pel que fa a les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen 
la preservació i la recuperació de les masies i cases rurals. 
 
5.2 Normativa: 
 

1. Disposicions generals: naturalesa, àmbit territorial i vigència. 
2. Determinacions del Pla Especial Urbanístic. 

 
5.3 Catàleg: 
 
Llista de masies i cases rurals. Les masies i cases rurals que s’identifiquen en el catàleg son: 
 

a. Les que cal preservar per raons, històriques paisatgístiques. 
b. Les que cal preservar pel seu valor arquitectònic. 

 
 
Art. 6 Documentació 
 
El Pla conté un total de 54 edificis descrits en fitxes pormenoritzades on s’identifica el nom, la localització, any o època, tipologia, 
estructura, coberta, ús actual, estat de conservació, serveis existents, superfície, accés, condicions d’edificació, propietari i 
referència cadastral. La documentació gràfica consta de plànol de situació i fotografia. 
El Pla distingeix les “MASIES I CASES RURALS DE VALOR ARQUITECTÒNIC” I “ALTRES EDIFICACIONS MASIES I CASES 
RURALS”, a fi de determinar  el nivell de protecció. 
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Les primeres tenen una descripció específica i una valoració que justifica les raons de la seva importància  patrimonial i 
arquitectònica que obliguen a la protecció. La categoria d’intervenció fixa uns nivells de protecció sobre l’edificació, l’espai lliure, 
l’espai edificable i l’entorn.        
   
 
 
Art. 7 Relació d’edificis incloses en el Pla Especial. 
  
a. Son objecte del Catàleg de Masies i Cases Rurals les següents: 
 
Fitxa núm. 1 Les Planes 
Fitxa núm. 7 Mas l’Empalme 
Fitxa núm. 8 Can Navàs 
Fitxa núm. 9 El Quer 
Fitxa núm. 10 Mas Coromina 
Fitxa núm. 11 La Cabana 
Fitxa núm. 12 Cal Paràire 
Fitxa núm. 13 La Riera 
Fitxa núm. 14 Cal Perris 
Fitxa núm. 15 Mas Cal Teuler 
Fitxa núm. 16 Mas La Teularia 
Fitxa núm. 17 Mas Cal Basco 
Fitxa núm. 19 Mas El Querol 
Fitxa núm. 20 Mas El Graner 
Fitxa núm. 21 Mas Coronetes 
Fitxa núm. 22 Mas El Cornut 
Fitxa núm. 23 Mas Gusachs 
Fitxa núm. 24 Mas Cal Rei 
Fitxa núm. 25 Mas Cal Cama 
Fitxa núm. 26 Mas El Miracle 
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Fitxa núm. 28 Mas La Batllia 
Fitxa núm. 29 Mas Grats 
Fitxa núm. 30 Mas Coguls 
Fitxa núm. 31 Pernau de Baix 
Fitxa núm. 32 Moli de Pernau 
Fitxa núm. 33 El Castell 
Fitxa núm. 35 La Guixera 
Fitxa núm. 36 Can Barratina 
Fitxa núm. 37 La Casa de la Feixa 
Fitxa núm. 38 La Mosquera 
Fitxa núm. 40 El Vedre 
Fitxa núm. 41 El Casals 
Fitxa núm. 42 Molí de Serradell 
Fitxa núm. 44 Can Llinàs 
Fitxa núm. 45 Cal Ros 
Fitxa núm. 46 Molí de Can Magnet 
Fitxa núm. 47 Can Mir 
Fitxa núm. 48 Can Magnet 
Fitxa núm. 50 Can Xandri 
Fitxa núm. 51 Mas Palou 
Fitxa núm. 52 Sant Martí Vell de Dalt 
Fitxa núm. 53 Sant Martí Vell de Baix 
Fitxa núm. 54 Sant Pere d’Auira 
Fitxa núm. 55 Can Sant Marc 
Fitxa núm. 56 Rectoria i Ermita de Santa Quití de Puig-rodon 
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Art. 8 Son objecte del Catàleg de Masies i Cases Rurals de valor arquitectònic les següents: 
 
 
Fitxa núm. 2 Les Coromines 
Fitxa núm. 3 Cal Endaldic 
Fitxa núm. 4 Mas Pernau 
Fitxa núm. 5 Mas Can Bac 
Fitxa núm. 6 Mas Vilamitjana 
Fitxa núm. 18 Puigcorber 
Fitxa núm. 27 Mas Molinou 
Fitxa núm. 34 Rotllan 
Fitxa núm. 39 Niubó 
Fitxa núm. 43 Serradell 
Fitxa núm. 49 El Pujol 
 
 
 
Art. 9  Procediment  
 
1. Un cop finalitzat el procediment per a l’aprovació definitiva del Pla Especial, que incorpori els informes favorables del 
Departament de Comerç Consum i Turisme i Agricultura Ramaderia i Pesca, (si es tracta d’una activitat en qualsevol grup dels que 
preveu la legislació de turisme de Catalunya).  L’Ajuntament podrà atorgar la llicència municipal seguin el procediment previst per a 
l’atorgament de les llicencies per a la rehabilitació i reconstrucció de masies i cases rurals sobre el que preveu l’article 50 de la Llei  
d’urbanisme.  
2. Els projectes d’activitats turístiques incorporaran  l’informe favorable del Departament de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
3. L’ús que es plantegi justificarà o no la necessitat d’ampliar, i en el seu moment, en el tràmit de l’article 50, s’avaluarà la 
necessitat i/o conveniència d’ampliació. 
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Art. 10  El Projecte d’intervenció 
 
1. El Projecte per la intervenció en cadascun dels edificis inclosos en aquest Catàleg constarà de la documentació següent: 

 
a) Plànol de situació, cadastral i ortofotoplànol. 
b) Plànols d’aixecament que descriguin la finca en planta i alçat a E/100. 
c) Fotografies de l’edifici i l’entorn. 
d) Plànol topogràfic amb les cotes d’arrancada de l’edificació existent. 
e) Plànols de projecte amb la descripció pormenoritzada dels elements a substituir, ampliar o reformar  i materials a utilitzar. 
 
 
 
Art. 11  Parcel.lació      
 
1.        També s’admet l’agrupació de finques discontínues per donar  lloc a una unitat mínima de conreu. 
 
2. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal per ús d’habitatge. 

La divisió horitzontal de la finca haurà de preveure els espais i terrenys d’ús exclusiu, ús comunitari i la gestió dels usos de 
cada terreny. 
Per l’atorgament de la llicència caldrà aportar plànol de tota la finca a escala 1/1000, dels entorns de l’edificació a escala 
1/200 detallant la situació dels usos existents i servituds que existeixin. 

 
 
3.     Les segregacions de finques rústiques queden regulades amb allò que estableix el Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre 
unitats mínimes de conreu, tant en secà com en regadiu, i el Decret 35/1990, de 23 de gener, pel que es fixa la unitat mínima 
Forestal a Catalunya, que regula la segregació de terrenys forestals. ( no es podran segregar finques forestals per sota la unitat 
mínima forestal que es de 25Ha.) 
 
4. No es permet la divisió horitzontal de la masia en més de 5 departaments independents. 
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Art. 12 Densitat i Característiques dels allotjaments 
 
 
Qualsevol nou destí de les edificacions existents i llur ampliació si està destinada a habitatge, turisme rural en la seva especificitat 
d’allotjament independent o ús residencial turístic tindrà la següent limitació. 
 
1. Les característiques mínimes de l’allotjament seran les que disposa la normativa sectorial vigent. 
 
 
2.       El nombre d’allotjaments independents de Turisme Rural de cada masia o casa rural no superarà el resultat de dividir per 
120m2 la superfície construïda de       l’edificació inclosa l’ampliació si es possible. 
 
 
 
Art. 13  Edificació 
 
 
1. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural ha de respectar, en el possible, el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original. En el cas de reconstrucció d’una masia o casa rural prou documentada es respectaran les 
superfícies, volums i composició acreditats en els documents del projecte, “d’acord amb l’apartat 2 de l’article 10”.  
 
2. Els edificis seran adequats a llur condició rústica i utilitzaran els materials tradicionals de façana i coberta. Excepcional i 
justificadament altres que no contrastin amb l’entorn, procurant fer servir els sistemes constructius  que no  afectin l’imatge original 
de la masia. 
 
3. Les ampliacions permeses se situaran a 6m. dels camins existents si són de terra i a 8m. si són asfaltats. La distància mínima 
que cal deixar a les carreteres locals i comarcals és de 18m. i a les carreteres Nacionals és de 25m. 
La distància que es deixarà al pas de les vies del tren és com a mínim de 20m. 
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Art. 14 Ampliació d’edificacions existents 
 
 
1. Les masies existents en el moment de l’aprovació inicial del Pla Especial, que no hagin estat ampliades en el període de 
vigència del Pla General d’Ordenació Urbana de Campdevànol de 1984 ,  podran ampliar el seu sostre edificat en un 25% en una 
sola  vegada i sempre que es tracti d’edificis amb una antiguitat superior als 50 anys. 
 Les altres edificacions rurals  podran ampliar el seu sostre en un 10%. 
 
 
2. Les edificacions que es destinin als usos (d’Hotels i Turisme rural)  es valorarà en cada cas la proposta en el procés de 
tramitació. 
 
 
3. Qualsevol ampliació de l’edificació de la masia o edificació rural comportarà la recuperació i restauració prèvia de l’edifici antic 
que estigui ruïnós o no utilitzat, i no suposarà la creació de nous habitatges.  
 
 
4. Les ampliacions permeses  es realitzaran sota el principi de composició harmònica del conjunt que resulta de la descripció de les 
fitxes del catàleg. L’aplicació d’aquest principi no empararà, en cap cas, la superació dels paràmetres o limitacions establertes per 
aquests normes. 
 
 
5. Llevat el cas que ho exigeixi el principi establert a l’apartat anterior, les ampliacions, no superaran  l’alçada de 7 metres de 
promig en les façanes de l’edificació, mesurats des de les cotes del plànol topogràfic aportat fins a la intersecció del plànol de 
coberta, o la seva prolongació, amb el plànol de façana, ni superarà les tres plantes. 
La planta baixa serà sempre la primera planta accessible des del nivell del terreny i no tindrà consideració de planta soterrani. 
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Art. 15   Règim d’ús 
 
 
1. El destí de les edificacions existents en sòl no urbanitzable inclosos en aquest Catàleg llur  reconstrucció, rehabilitació, 
ampliació, reforma podrà destinar-se al regim d’ús del sòl no urbanitzable que preveu l’article 47 de la Llei 10/2004 de 24 de 
desembre: 
 

a. Habitatges familiars, establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, establiments de turisme rural 
o activitats d’educació en el lleure. 

 
 
2.       La llicència d’una activitat que origini major ocupació de la existent i sobretot les residències col·lectives justificaran 
l’abocament d’aigües negres i el seu tractament. 
 
 
3.           Les actuacions tindran en compte les mesures pel foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial, l’autonomia 
local. 
 
 
4.            Els usos es limitaran els previstos per l’article 47.3 de la llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, i es tindrà en compte el 
que disposa la Llei 10/2004 de 24 de desembre. 
 
 
 
Art. 16 Prevenció d’incendis 
 
 
Es complirà el Decret 64/1995 de 7 de març. 
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Art. 17  Altres usos en sol no urbanitzable 
 
 
1.   Les activitats i usos no previstos en el règim d’usos d’aquest Pla Especial, descrits en l’article 47 de la Llei d’Urbanisme, i 
admesos pel planejament general o derivat en sòl no urbanitzable, es tramitaran d’acord amb allò  que disposa  l’article 48 i 49 
d’aquella llei. 
 
 
Art. 18  Serveis 
 
La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni rural, el canvi d’ús, l’increment en l’intensitat de les explotacions de qualsevol tipus de 
les permeses ha de garantir  la dotació dels serveis de: 
 
 

a) aigua potable 
b) tractament de les aigües residuals 
c) recollida de residus 
d) subministrament elèctric 
e) arranjament i millora de les estructures d’accessibilitat. 

 
 
 
Art. 19 Gestió de residus. 
 
La gestió de residus d’enderroc i residus de la construcció que se’n generi hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per la 
Junta de Residus, i d’acord  amb la normativa vigent: Llei 6/1993 de 15 de Juliol (modificada per la Llei 15/2003 de 13 de Juny i el 
Decret 201/1994 de 26 de Juliol). 
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Art. 20 Tipologia Constructiva. 
 
 

1. Disposicions generals. 
 
Les obres de rehabilitació i restauració tenen per objecte adaptar les velles construccions a uns nous usos, consolidar les 
estructures i els tancaments per fer els habitatges utilitzables. 
 
Els projectes respectaran les tipologies tradicionals, interpretaren les seqüències constructives i les lliçons de la implantació i 
proposaran en essència la recuperació de les velles arquitectures. 
Les ampliacions i reformes tot i poder utilitzar nous materials resseguiran les pautes en la manera de produir-se dels vells 
contenidors rurals. 
 
La rehabilitació i ampliació es farà amb els materials tradicionals, (pedra, fusta, teula àrab, arrebossats i pintats) tenint en compte el 
caràcter rural de l’entorn i a fi d’assolir un alt grau d’integració amb el paisatge. 
 
. Excepcionalment hom podrà admetre altres materials de coberta com el zinc, o d’estructura i tancament com el formigó vist si el 
projecte presentat així ho justifica. 
 

2. Disposicions particulars. 
 

2.1 Materials a emprar: 
 
Els materials seran: 
 
1. Tancaments de fusta amb porticons. (pot admetre l’alumini) 
 
2. Paraments exteriors:  
 
La pedra vista a junta buida o a junta grossa tapant part de la maçoneria. 
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En els cossos en que la casa hagi tingut revestiment d’arrebossat, s’admet l’arrebossat i pintat ja que aquest tècnica es va 
generalitzar als segles barrocs (XVII i XVIII). 
 
3. Coberta: 
 
Les cobertes seran amb pendent de teula àrab en funció del material existent a la coberta de l’edifici.  
 
4. Obertures: 
 
Es mantindran les proporcions de les obertures i dominarà el ple sobre el buit. 
En les parts de les cabanyes i pallisses que no hi ha parets es poden construir superfícies de tancament d’altres materials que no 
siguin la pedra o l’arrebossat. 
La formació d’obertures noves seguirà la tradició de la llinda, arc allindat, arc rebaixat o arc de descàrrega allindat. 
Pel cas de les finestres barroques, es poden emmarcar amb perfils de mig bocell, taló i llistó. 
 
 
5. Barbacanes i ràfecs. 
 
La formació dels voladissos de la coberta es farà sense que sobresurtin més de 35 cm  del pla de façana. 
Els materials a emprar seran la fusta, la llosa de pedra o el formigó. Les cornises poden formar-se amb obra de fàbrica revestida 
de morters. 
Els caps de biga poden ser de forma diversa. 
 
 
6. Balcons: 
 
Poden ser rasos  a flor de façana o volats. Els materials de la barana seran el ferro o la fusta. El ferro amb barrots verticals. La 
fusta barrots de secció quadrada posats de punta o vogits amb els pals com taulonets retallats en forma de balustra. 
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7. Quan l’objectiu de la intervenció sigui la reconstrucció d’una masia o casa rural prou documentada pel que fa a superfície 
edificada, volums, composició volumètrica i aspecte exterior, a més de les disposicions anterior d’aquest article, es tindran en 
compte als paràmetres documentats. Altrament, s’aplicarà allò que disposa l’article 15. 

 
 

8. Gran Obertures: 
 
Les galeries, i els grans elements estructurals com arcs i voltes queden protegides i no es poden enderrocar. Els projectes 
contemplaran la seva restauració i la integració en la reforma corresponen. 
 
 
9. Terrasse: 
 
Les edificacions que disposen de terrasses exteriors es podran mantenir i rehabilitar sempre que responguin a actuacions antigues 
i realitzades d’acord amb la tradició del moment històric. 
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. Disposicions referents als edificis incluits en el P.E de Protecció del Patrimoni. 
 
 
 
Art. 21 Categories d’intervenció. 
 

1. Als efectes de la present Normativa, tots els béns catalogats es classificaran en funció, partint d’una valoració 
individualitzada, en els següents tipus: 

 
1.1 Restauració Tipològica RT: 

 
Fa referència als béns catalogats significatius des del punt de vista tipològic en raó de les seves especials característiques 
estructurals, pel seu sistema portant i tècnica constructiva utilitzada; dimensionals, pel tipus de paràmetres emprats; i 
distributives, per la seva organització espaial. 
 

1.2 Reestructuració Parcial REP: 
  
1.   Fa referència als béns catalogats significatius per la persistència, encara que fragmentada, dels seus valors originals o per 
la qualitat de la composició formal de la façana, o de notable valor ambiental; independentment que l’interior hagi sofert 
alteracions notables en el temps, sigui recuperable o no tingui especial significació. 
 
2. A cada bé catalogat li correspon una categoria d’intervenció que admetrà diferents nivells de protecció sobre cada un dels 

àmbits, essent en conseqüència possible i habitual que un bé catalogat tingui varis nivells de protecció. 
3. De manera conceptuall i genèrica existeix una relació directa entre Categoria d’Intervenció i Nivells de Protecció, que 

s’estableixen el primer sobre la globalitat del bé catalogat i el segon sobre el seu àmbit concret, per disposar d’una flexibilitat 
sobre l’intensitat de la protecció, la qual es determinarà a la fitxa individual de protecció. 
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Art. 22 Nivells de protecció. 
 
 

1. Els nivells de protecció s’aplicaran per a cada bé catalogat, sobre cadascun dels àmbits de protecció existents, constituint 
l’expressió de la intensitat de protecció sobre cadascun d’ells. En conseqüència un bé catalogat podrà disposar de varis 
nivells de protecció. 

2. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit de l’edificació són els següents: 
 

2.1 Nivell Integral, clau A: És aquell que protegeix la totalitat de l’edificació, degut al seu caràcter singular. 
 
2.2 Nivell Parcial, clau B: És aquell que protegeix una o vàries parts de l’edificació, essent comuna en tots els casos la 

protecció de la volumètrica i l’estructura de suport. Les parts addicionalment protegides queden determinades a la fitxa 
individual de protecció 

 
Nivell Puntual, clau C: És aquell que protegeix una o vàries parts de l’edificació, com a mínim la façana, però que en cap 
cas és la volumètrica amb els seus components físics. Es pot referir a les façanes, alguna dependència interior o elements 
puntuals de la façana que poden ser traslladats. Aquestes parts protegides queden determinades a la fitxa individual de 
protecció. 

 
3. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit de l’espai lliure són els següents: 
 
 
3.1 Nivell Ambiental Integral, clau D : És aquell que protegeix la totalitat de l’espai lliure relacionat amb l’edificació, degut al seu 

caràcter singular. 
3.2 Nivell Ambientat Integral, clau E : És aquell que protegeix determinats elements o construccions auxiliars existents en 

l’espai lliure relacionat amb l’edificació, la protecció específica dels quals quedaran definides a la fitxa individual de 
protecció. 

 
 

4. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit d’espai edificable són els següents: 
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4.1 Nivell Ambiental Compositiu, clau F: És aquell que protegeix l’espai edificable relacionat amb l’edificació protegida o amb 

l’espai lliure d’edificació, subjectant-la a unes condicions volumètriques, tipològiques i compositives que quedaran definides 
a la fitxa individual de protecció. 

 
4.2 Nivell Ambiental Volumètric, clau G : És aquell que protegeix l’espai edificable relacionat amb l’edificació protegida o amb 

l’espai lliure d’edificació, subjectant-la a unes condicions volumètriques que quedaran definides a la fitxa individual de 
protecció. 

 
5. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit de l’entorn és el següent: 
 
5.1 Nivell Ambientat, clau H : És aquell que protegeix l’entorn del bé catalogat, i la seva delimitació quedarà definida a la fitxa 

individual de protecció 
 
 
 
 
Art. 23 Formes d’actuació. 
 
 

1. Les formes d’actuació que poden realitzar-se a l’àmbit d’aquest Pla Especial i Catàleg es tipifiquen de la manera següent: 
 
 
 

1.1 Conservació: 
 
S’entén per conservació aquella intervenció física que té per finalitat el mantenir les edificacions, construccions o instal·lacions 
en condicions d’ornat, higiene i seguretat.  Es consideraran obres compreses dins d’aquest apartat les reparacions eventuals de 
tots aquells elements o instal·lacions que es considerin en mal estat (cobertes, baixants, instal·lacions sanitàries i d’altres) i les 
obres d’estricte manteniment (acabats exteriors i d’altres similars). 
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1.2 Consolidació: 
 

S’entén per consolidació la intervenció física que té per objecte restituir o augmentar la resistència i la solidesa dels 
components estructurals del bé protegit, deteriorats o no, afermant-los o reforçant-los. Les obres de consolidació es consideren 
també compreses dins del concepte de seguretat . 

 
 
 

1.3 Restitució: 
 

S’entén per restitució aquella intervenció física que pretén, mitjançant la reparació de parts o elements malmesos de l’obra, 
restituir l’edificació al seu estat originari o a alguna de les seves etapes d’evolució anterior, tot fent-ne o no una reinterpretació 
creativa. 
La reposició o reproducció de les condicions originals haurà d’incloure la consolidació dels elements estructurals o de les 
instal·lacions, quan sigui necessari. 

 
 
 

1.4 Reutilització: 
 

S’entén per reutilització la intervenció física per adequar el bé protegit a uns usos més d’acord amb les seves possibilitats 
actuals i/o a les necessitats col·lectives. Aquesta intervenció pot anar acompanyada o no de restauració global. S’entén també 
per reutilització la destinació del bé a una altre ús.  
1.5 Rehabilitació: 

 
S’entén per rehabilitació aquella intervenció física que té per objecte l’adequació, millora o actualització de les condicions 
d’habitabilitat, amb manteniment de les característiques tipològiques de l’edifici; pot incloure, en alguns casos, una reutilització. 
 
 
1.6 Reforma. 
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S’entén per reforma aquella intervenció física que pretén adequar o transformar l’espai interior de l’edificació. Pot comprendre, 
en funció del nivell i de les indicacions de la fitxa individual de protecció, obres d’enderroc o de substitució parcial d’elements 
interiors, àdhuc els estructurals sense, però, que puguin mai quedar alterada la composició de les façanes. 

 
 
 
 

1.7 Enderroc. 
 
 

S’entén per enderroc la intervenció física tendent a la demolició total o parcial d’una edificació. 
 
 

1.8 Obra nova. 
 

1.  S’entén per obra nova la intervenció física que té per objecte la construcció de nova planta sobre solars buits existents, o 
sobre els que puguin resultar com a conseqüència de l’enderroc d’edificacions, conforme a la normativa d’aquest Pla. També 
s’entén per obra nova les ampliacions d’immoble construïts. 
2. L’enquadrament per l’Administració Municipal d’una obra dins d’algun dels conceptes definits normativament en aquest Pla 

no perjudicarà mai els interessats als efectes de demanar subvencions o altres ajudes a diversos organismes públics o 
privats en matèria de rehabilitació. 

3. S’entenen per obres d’adaptació les de conservació, consolidació i restitució. 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

Art. 24 Receptivitat de les formes d’actuació. 
 
 
1. Les formes d’actuació de conservació, consolidació i restitució es consideren preceptives per a tots els béns catalogats quan 
es demostri la seva necessitat. 
 
2. Les altres formes d’actuació es consideren opcionals o facultatives. 
 
3. Els elements característics dels masos que configuren l’arquitectura tradicional en la forma de fer les obertures tals com 
galeries, arcs, voltes i les cabanyes hauran de conservar-se i es obligatori la seva consolidació. 
 

Altrament els elements no convencionals de l’arquitectura popular introduïts a finals del s. XIX i XX, com les terrasses de 
Rotllan, Cal Vasco, Molinou i Casals es conservaran i en aquest casos es consideren elements propis de les seves 
construccions. 

 
 
Art. 25 Edificacions existents “ Cabanyes “. 
 
Les edificacions aïllades existents destinades temporalment – sobretot a l’estiu – a aixopluc dels pastors o dels animals, podran 
mantenir la seva condició, però no podran ampliar-se ni transformar-se en habitatge, o altre us diferent a l’actual, llevat que formin 
part del conjunt de construccions de la masia, i que estiguin agrupades i pròximes a les edificacions principals. 
 
 
Art. 26 Disposició addicional. 
 
Les normes d’aquest Pla Especial, pel seu caràcter específic regulador de la preservació, rehabilitació o reconstrucció de masies i 
cases rurals en desenvolupament directe de les determinacions de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, són d’aplicació 
preferent a les altres normes urbanístiques del planejament municipal general o derivat. 
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No obstant l’anterior, les prohibicions d’usos establertes pel planejament municipal general o derivat seran sempre d’aplicació 
preferent respecte dels usos permesos en aquest Pla Especial si entren en contradicció. 
 
 
Art. 27 Construccions impròpies. 
 
Es consideren construccions impròpies totes aquelles construïdes amb posterioritat a la principal i sota pautes que no respecten 
les tipologies i els materials tradicionals. 
Totes les construccions construïdes amb afegits o de forma aïllada de la principal i que llurs materials desdiguin del conjunt 
tradicional tals com  (cobertes fibrociment, metàl·liques, obra de ceràmica o formigó en bloc) hauran d’enderrocar-se abans de 
procedir a l’ampliació. El seu sostre no computarà a efectes de comptabilitzar la superfície d’ampliació. 
 
 
Art. 28 Arqueologia rural i preindustrial. 
 
El Catàleg recull vestigis d’antigues construccions ( molins, cabanyes de pastors, baumes,...) que s’inventarien a efectes de 
mantenir-ne la memòria històrica. 
Aquest vestigis es poden consolidar per conservar-ne les restes, però no es poden reconstruir per destinar-los a usos d’habitatge. 
 
 
 
 
 
 

Pere Solà i Busquets, arquitecte 
Ripoll, maig 2006 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLISTAS DE FITXES CATALOGADES. 

magda
Nota



21/11/2005
Llistat de Masies i Cases Rurals,  catalogades, del Municipi de CAMPDEVÀNOL

Fitxa Nom Propietari Municipi VeInat Ref. Cadastral Latitud Longitud Acces Habitants

2 LES COROMINES Ramon Corominas Bosch St. Quintí 000200100DG27F 4677 426CAMPDEVÀNOL

3 CAN DALDIC Miqueel Bellido Valenzuela St. Quintí 000000400DG27G 4677 425CAMPDEVÀNOL

4 MAS PERNAU Jaume Colomer Molas St. Martí 000200400DG37E 4677 431CAMPDEVÀNOL

5 CAN BAC Ricard Costa Barniol St. Quintí 001700200D27F 4675 426CAMPDEVÀNOL

6 MAS VILAMITJANA PAGESI, S.L. St. Llorenç,13 001200100DG27F 4676 426CAMPDEVÀNOL

18 PUIGCORBER Joan Ignasi Sorigue Abel St. Cristòfol, 1 001600100DG37E 4635 430CAMPDEVÀNOL

27 MAS MOLINOU Emili Casadesus Verni. St. Martí 00700300DG37E 4676 431CAMPDEVÀNOL

34 ROTLLAN Celso Espona Vila Rotllan 00200200DG37E 4677 431CAMPDEVÀNOL

39 NIUBÓ Montserrat Ferré Reventós Afores de 002000200DG27F 4675 429CAMPDEVÀNOL

43 SERRADELL Marti Torras Manso St. Llorenç, 18 001300100DG27F 4677 427CAMPDEVÀNOL

49 EL PUJOL Pilar Ricart Amils St. Llorenç, 21 000300100DG27H 4677 427CAMPDEVÀNOL
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21/11/2005
Llistat de Masies i Cases Rurals, no catalogades, del Municipi de CAMPDEVÀNOL

Fitxa Nom Propietari Municipi VeInat Ref. Cadastral Latitud Longitud Acces Habitants

1 LES PLANES Joan Mir Bosch St. Quintí 00220030DG27H 4677 426CAMPDEVÀNOL

7 MAS L'EMPALME LLuís Icart Pujol St. Llorenç, 17 000800100DG27F 4676 427CAMPDEVÀNOL

8 CAN NAVÀS Martí Torras Palou St. Llorenç,12 000800200DG27F 4676 427CAMPDEVÀNOL

9 EL QUER Martí Torras Palou St. Llorenç,12 000140010DG27F 4676 428CAMPDEVÀNOL

10 MAS COROMINA Margarita Magnet Verdaguer St. Llorenç, 14 000800300DG27F 4676 427CAMPDEVÀNOL

11 LA CABANA Eudald Graells Puig St. Llorenç, 10 000300100DG27F 4674 427CAMPDEVÀNOL

12 CAL PARÀIRE PAGESI, S.L St. Llorenç, 8 001900200DG27F 4676 431CAMPDEVÀNOL

14 CAL PERRIS Jesús Galvez Auledas St. Pere d'Aüira, 3 001200200DG37E 4676 431CAMPDEVÀNOL

15 MAS CAL TEULER Margarita Colomer Roma St. Pere d'Aüira, 2 001200300DG37E 4676 431CAMPDEVÀNOL

16 MAS LA TEULERIA Celso Espona Vila St. Pere d'Aüira, 5 000700200DG37E 4676 431CAMPDEVÀNOL

17 MAS CAL BASCO Joan Ayats Pujol St. Pere d'Aüira, 4 001200100DG37E 4676 431CAMPDEVÀNOL

19 MAS EL QUEROL Anna Ticó Farré St. Llorenç, 6 002000100DG27F 4675 429CAMPDEVÀNOL

20 MAS EL GRANER Eduard Corominas Corominas Afores de 001600200DG37E 4675 430CAMPDEVÀNOL

21 MAS CORONETES Eduard Corominas  Corominas St. Cristòfol, 2 00210010DG37E 4675 430CAMPDEVÀNOL

22 MAS EL CORNUT Pere Farres Sala St. Cristòfol, 3 002100300DG37E 4675 430CAMPDEVÀNOL

23 MAS GUSACHS Fco. Javier Moncunill Velasco St. Llorenç, 9 000500100DG27D 4674 429CAMPDEVÀNOL

24 MAS CAL REI Julio Arribas Contreras St. Llorenç, 2 000700100DG37C 4674 431CAMPDEVÀNOL

25 MAS CAN CAMA Maria Furadada Pusso St. Llorenç, 1 000200900DG37C 4674 431CAMPDEVÀNOL

26 MAS EL MIRACLE Josep Picas Basagaña St. Llorenç, 25 000200300DG37C 4675 430CAMPDEVÀNOL

28 MAS LA BATLLIA Pere Orri Noguera St. Cristòfol, 5 002200200DG37E 4675 431CAMPDEVÀNOL

29 MAS GRATS Germans Casas Francàs St. Llorenç,34 00800100DG27H 4679 427CAMPDEVÀNOL

30 MAS COGULS Eudald Graells Puig St. Llorenç 001800100DG27F 4675 427CAMPDEVÀNOL

31 PERNAU DE BAIX Lluís i Juan López Garcia, Ana Maria
Simó i

Disseminat de 0002006000DG37E 4677 431CAMPDEVÀNOL

32 MOLÍ DE PERNAU Lluís i Juan López Garcia, Ana Maria
Simó i

Disseminat de 0002006000DG37E 4677 431CAMPDEVÀNOL

33 EL  CASTELL Josep Fonts Fajula Urb. El Castell 000200100DG37C 4674 431CAMPDEVÀNOL

35 LA GUIXERA Formigons Rimors S.L LES GUIXERES 4675 430CAMPDEVÀNOL

36 CAN BARRATINA Jesús Oriola Badia Pj. Estació, 2 000200800DG37C 4674 431CAMPDEVÀNOL

37 LA CASA DE LA FEIXA Maria Conca Putellas Pj. Estació, 6 000200400DG37C 4674 431CAMPDEVÀNOL

38 LA MOSQUERA Francisco Javier Moncunill Velasco St. Llorenç 4675 428CAMPDEVÀNOL

40 EL VEDRE Joan Diaz Budalles St. Llorenç ,7 001900300DG27F 4675 428CAMPDEVÀNOL

41 EL CASALS PAGESI, S-L St.Quintí 001900100DG27F 4676 428CAMPDEVÀNOL
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Llistat de Masies i Cases Rurals, no catalogades, del Municipi de CAMPDEVÀNOL

Fitxa Nom Propietari Municipi VeInat Ref. Cadastral Latitud Longitud Acces Habitants
42 MOLÍ DE SERRADELL Ramon Torras Manso St. Llorenç, 16 001300200DG27F 4676 427CAMPDEVÀNOL

44 CAN LLINÀS Josep Bori Perarnau St. Llorenç 000300400DG27F 4677 427CAMPDEVÀNOL

45 CAL ROS Josep Magnet i Burch St. Llorenç, 17 000300200DG27F 4677 427CAMPDEVÀNOL

46 MOLÍ DE CAN MAGNET Cristina Magnet i Burch St. Llorenç 000300300DG27F 4677 427CAMPDEVÀNOL

47 CAN MIR Ramon Rusiñol Canals St. Llorenç,29 002300100DG27H 4677 427CAMPDEVÀNOL

48 CAN MAGNET Joep Magnet i Burch, Cristina Magnet i
Burch

St. Llorenç 002300200DG27H 4677 427CAMPDEVÀNOL

50 CAN XANDRI Joan Ignasi Sorigué Abel SANT 4676 430CAMPDEVÀNOL

51 MAS PALOU Jaime Alegre Mateo 170400000000100010MU 4675 431CAMPDEVÀNOL

52 SANT MARTÍ VELL DE DALT Jaume Colomer Molas SANT MARTÍ 4677 432CAMPDEVÀNOL

54 SANT PER D'AUIRA Celso Espona Vila St. Per d'Aüira 000200200DG37E0001YU 4677 429CAMPDEVÀNOL

55 CAN SANT MARC Maria Torras Manso Serra de Sant 002100100DG27F0001HS 4675 425CAMPDEVÀNOL

56 RECTORIA I ERMITA DE BISBAT DE VIC SANT QUINTÍ DE 4675 426CAMPDEVÀNOL
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CATÀLEG. 



1

St. Quintí Puig-rodon, 7
00220030DG27H

4677 426

LES PLANES
Joan Mir Bosch

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2360,0000
Bo

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Masia del 1950, amb posteriors reformes fins al 1970, que consta d'un volum principal de planta baixa i dos
pisos amb coberta a dues vessants. En el carener es produeix un retranqueig de manera que part del volum
s'eleva mig pis per sobre la resta.
Es compte també amb edificis annexes de plant baixa adossats al cos principal que s'adapten al desnivell
del terreny.

Habitatge unifamiliar aïllat
Parets de càrrega amb edificis annexes adossats

Inclinada a dues aigües de teula ceàmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



2

St. Quintí Puig-rodon,3
000200100DG27F

4677 426

LES COROMINES
Ramon Corominas Bosch

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X X

X
X m2170,0000

Bo
Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas, que avui s´utilitza de casa de colònies, de planta, dos pisos i golfes; amb un adossat a ponent, i
dos a llevant, que segueixen la inclinació natural del teulat, que és a dos aiguavessos. La cara nord
presenta una obertura amb un arc de pedra, que atravessa per sota els dos adossats i que va a parar a
l´era. Aquesta, mig enllosada, circumdada, per una paret de pedra i per la cabanya. Aquesta pallissa,
adossada al sud-oest , és de teulat a dues aigües, amb el carener descentrat; està arrebossada, deixant
sense remolinar els brancals i els ampits de les obertures,  les llindes  són de cairats de fusta. L´adossat de
llevant, de pedra sense arrebossar, té un petit terrat al primer pis que dona a l´era. A ponent hi ha una
caseta,  i  bancs envoltats de fruiters. A tramuntana del mas una piscina, un camp de futbol, i dos coberts.

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



El mas és un exemple de l'arquitectura rural de la zona,
amb un volum amb la coberta a dues vessants iparets de
càrrega. L'acabat de les façanes, que és arrebossat i
pintat, propi de l'època en que denotava distinció, es troba
en mal estat de conservació. Les finestres són obertures
petites col.locades segons les necessitats d'ús. Pel que fa
a les successibes ampliacions, algunes d'elles s'han fet
seguint el sistema constructiu de la zona, amb una
composició final que no afecta la identitat del mas original.
Altres actuacions, en canvi, s'afegeixen de forma impròpia
al cos principal, amb obertures de distint llenguatge que
no s'avé amb el dels mas original.

Mas tradicional rural de mitjans del s. XIX de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues vessants
que s'han anata ampliant en successives actuacions, algunes d'elles molt actuals. Amb les
diferents ampliacions, la planta del cos principal s'entén en cossos adossats d'alçades que varien
des de la planta baixa fins a la planta baixa i pis arribant en alguns casos a assolir l'alçada de la
casa original.
Les construccions afegides es resolen amb parets de càrrega i cobertes inclinades com el volum
inicial, deixant vista la pedra a les façanes en aluns casos, i arrebossant en les zones que
corresponen a ampliacions d'èpoques anteriors.
El mas original té les façanes arebossades i pintades tot i que una d'elles, la que dóna a la part
d'accés, actualment s'ha repicat. En aquesta façana es veuen també els contraforts de pedra que
col.laboren amb la funció de càrrega que tenen les parets.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració parcial REP

Nivell Parcial, clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix el volum principal que correspon al mas originari.
Tanmateix es podran reformar les seves façanes pel que fa a la seva composició dels seus forats, tot i que es respectarà l'arrebossat com a tipus
d'acabat. Amb tot es procurarà no afectar l'estètica de la casa.
La nova construcció haurà de fer-se amb materials i sistemes constructius que no afectin la identitat del mas principal.

ESPAI LLIURE: Era tancada pels volums edificats i el desnivell sobre el clot.

ESPAI EDIFICABLE: Queda definit per l'actual implantació del mas i el seu entorn més pròxim, sempre vigilant que la nova edificació no afecti l'estructura de la
casa i respecti l'espai natural on s'ubica la masia. No es podrà edificar a l'era.

ENTORN: Es respectarà l'entorn de la casa i en cas d'ampliació, la nova construcció buscarà situar-se a les zones més planes seguint l'aterrassament que ha
provocat la implantació de la casa. Es tindrà en compte també d'afectar el mínim arbres i vegetació.



3

St. Quintí Puif-rodon
000000400DG27G

4677 425

CAN DALDIC
Miqueel Bellido Valenzuela

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X X
 m2415,0000

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dos aiguavessos, de planta, pis i golfes, d´altura. Amb barbacanes de fusta i cabirons per
llinda a les obertures. S´ha fet un adossat a llevant, seguint la inclinació natural del teulat, una mica més
baix, que presenta grans finestrals a tramuntana i una escala de pedra que puja per aquesta façana
principal fins arribar a la porta d´entrada al primer pis. Adossat a la meitat de l´anterior, n´hi ha un altre, de
planta i pis, buit per sota on hi ha un llenyer, i amb vidrieres al pis.  Aquest mas està orientat al nord.
Darrere, a la cara sud, hi ha una altra porta d´entrada amb graons de pedra per accedir-hi. Tota la façana
de llevant està arrebossada i la resta de façanes, de pedra, presenten restes de remolinats i rejuntats.
Davant del mas hi ha un cobert de pedra a un vessant, amb un voladís cap a l´era.  

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Habitatge rural que actuallment gaudeix d'un bon estat de
conservació, tant pel que fa la casa originària com les
remodelacions posteriors de gran qualitat constructiva i
estètica. La masia conserva l'estructura i imatge típica de
casa rural de la comarca, ja que les ampliacions que
s'han fet han respectat la identitat pròpia del mas. Les
finestres de la façana principal de la casa són les
originals, amb fusteries i llindes de fusta i escopidors de
pedra. Les parets mostren la seva construcció de pedra
després de ser repicades, deixant entendre que en
èpoques anteriors havien estat arrebossades. La coberta
és a dues vessants amb cobertura de teula ceràmica.

Casa tradicional raral de planta baixa i dos pisos de planta rectangular.
En ampliacions datades en èpoques posteriors s'afegeix un cos al mas que es desenvolupa en
sentit perpendicular, amb aquesta actuació es provoca el nou accés a la masia.
La nova construcció té una planta i pis, donant una alçada final que queda una mica per sota de la
coberta del cos original. Quan s'entrega amb el volum inicial, la nova construcció gira per
alinear-se a la façana principal amb un cos de dues plantes.
L'espai exterior a la casa està tractat amb gespa i zones pavimentades; arbres i arbustos i
elements propis de jardí. En aquest espai exterior es col.loca una petita edificació de planta baixa
deslligada al volum principal de la casa que té la funció de garatge.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reeestructuració Parcial REP

Nivell Puntual, Clau C

EDIFICACIÓ: La reconstrucció i rehabilitació de la masia ha de respectar el volum de la construcció originària. Es protegeix també la composició de la façana
principal de la masia antiga, respectant-ne les obertures existents així com el seu sistema constructiu.
Es permet modificar la part ampliada que correspon a etapes posteriors sempre que no es malmeti l'estructura i definció del volum principal. L'elecció
del sistema constructiu i materials de la nova construcció estarà atent als de la casa principal.

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE: L'espai edificable el defineix l'edificació existent i espais pròxis relacionats amb la casa respectant la separació mínima a camins de terra.

ENTORN: Les ampliacions tindran en compte la morfologia del terreny on s'ubiquin, essent el màxim respectuós amb l'entorn edificable de la casa, afectant-lo al
mínim.
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St. Martí Armàncies, 4
000200400DG37E

4677 431

MAS PERNAU
Jaume Colomer Molas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X
X

X
X X

X m2735,0000
 m2635,0000

Mitjà
Mitjà
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas de teulat a dos vessants, de planta i dos pisos, arrebossat i pintat de blanc; té un adossat al sud,
també vivenda, que ocupa mitja façana, formant una terrassa al segon pis, aixoplugada per un teulat a un
vessant sostingut per dos pilars. La cara de ponent presenta una obertura amb un gran arc a la planta, i
quatre grans finestres rematades per un arc al primer pis i també simètricament al segon, formant sengles
galeries porxades.Té el carener perpendicular a la porta d´entrada, que és al sud, però n´hi ha una altra a
tramuntana i una més a llevant. Al nord del mas hi ha cinc cabanyes. Quatre disposades de tal manera que
formen un pati interior: tres a dos aiguavessos, i una a un, amb grans obertures al sud i a ponent. I per
damunt una altra pallissa de teulat a dues aigües, la façana sud de la qual, davant de l´era, està formada
per un gran arc rematat a dalt per obra ceràmica

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Interessant conjunt arquitectònic format per el cos central
de l'habitatge i cossos annexes que tenen funcions de
pallisses, magatzems, quadres... Les façanes de la casa
principal, en un estat baix de conservació, tenen un
acabat arrebossat i pintat deixant vista la pedra només en
algunes cantonades. Ës especialment interessant la
façana principal, amb una galeria i un gran arc a la planta
baixa caracteritzant la priera visió del mas en el seu
accés.
Cal destacar una pallissa que commpte amb un
impressionat arc que s'eleva gairebé fins al límit de la
seva coberta. L'arrencada de l'arc es resol amb pedra per
convertir-se en peces ceràmiques a la part superior.

Masia situada sobre la carretera nacional dque connecta Campdevànol amb Ribes de Freser
visible, des d'aquesta via de cota inferior, com un volum principal de planta baixa més dos pisos ab
coberta de teula inclinada.
La façana principal, que correspon a la carretera i al camí paral.lel d'accés al mas, té una galeria
formada per quatre forats resolts amb una llinda amb un arc de mig punt. Les quatre obertures
s'agrupen a un extrem de la façana i es repeteixen als dos pisos, mentre que a la planta baixa hi
ha una gran porta arcada.
La façana gira lleugerament seguint l'alineació del camí d'accés i es converteix en una part més
massissa amb petits forats similars als de la rest de façanes.
Entre els cossos annexes que formen part de la masia trobem una pallissa d'una sola planta i
longitud considerable.
Aquest volum, amb coberta de teula a dues vessants, té una única obertura central de gran llum
resolta amb un arc.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial REP

Nivell Parcial, clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix el volum principal així com el conjunt edificatori.
Es protegeix la façana principal de la masia, la composició dels seus forats a la galeria i la port arcada de la planta baixa. La seva restauració es farà
tenint en compte els materials originals, respectant l'arrebossat com a sistema d'acabat exterior a les façanes i considerant com a element impropi el
sòcol que recorre aquesta façana.

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN: Es protegeix l'entorn de la masia definit per les feixen que es creen per aprofitar el terreny muntanyós, els camps i els arbres i vegetació. Queda
expressament protegit un gran arbre que queda per sota la masia i que és visible des de la carretera d'accé
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St. Quintí Puig-rodon,2
001700200D27F

4675 426

CAN BAC
Ricard Costa Barniol

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X
X

X X X m2234,0000
Mitjà
Mitjà
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X
X

El mas-habitatge està format per dos volums de teulats a dues aigües, de planta i dos pisos cadascun,
essent el de darrere una mica més alt. Aquest presenta la porta d´entrada a la cara nord, amb un petit
adossat al costat que és una cort de porcs. El volum de davant té una cabanya adossada, de teulat a un
vessant, amb l´entrada a ponent formada per grans carreus. Al nord hi ha dues cabanyes més, de teulats a
dos vessants, de planta-corts i pis-herbera, que arredossen l´era. La pallissa de baix resta oberta al sud i
l´altra a ponent, on hi ha també un cobert d´uralites que és un corral de xais. Al volum de davant del
mas-habitatge se n´hi ha afegit un tros al sud que fa que tingui el carener descentart. Al nord-oest veiem un
cobert de totxanes i uralites que fa de garatge. Aquí destaquen també un gran pollangre i una noguera.

Mas format per dos volums contigus de teulats a dos vessants
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Tot el conjunt de la construcció resolt molt bé la seva
implantació al terreny aprofitant els bancals erms de la
muntanya i es situa al límit, a partir d'on el desnivell del
terreny ja és més pronunciat i no és construïr. L'agrupació
dels cossos de màxima altura a la zona que llinda amb la
pendent, li dóna al volum principal del mas una posició
secundària confonent-se amb el propi terreny. La
construcció contrasta amb la zona dels prats arbrada on
destaca un gran xiprer que amb la seva verticalitat li
atorhga a la casa la horitzontalitat. El resultat és un
conjunt format per la casa i el seu entorn de gran valor
paistgistic.

Conjunt format per diferents edificacions que s'agrupen per formar el nucli principal que correspon
a l'habitatge i a coberts adossats a quest. Hi ha, a més, alguns cossos secundaris aïllats amb
funcions de magatzem i quadres.
Els volums de l'agrupació principal s'adapten al pendent del terreny i tenen altures que va des de
planta baixa més dos pisos fins a cossos d'una planta que correspon a coberts.
Les façanes mostren el sistema cosntructiu dels edificis, que es basa en parets de càrrega de
pedra que actualment queda vista, tot i que en algunes façanes de la casa conserva part de
l'arrebossat original  en molt mal estat.
Les cobertes són inclinades de teula ceràmica. Tots els volums estan igualment resolts a excepció
d'un petit cobert aïllat, de construcció posterior, col.locat a la part de darrerra de la casa que és
amb parets d'obra de fàbrica ceràmica i coberta d'uralita, que  no formarà part del catàleg.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial REP

Nivell Parcial, clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix tot el conjunt de l'edificació pel que fa als volums, situació i relació d'alçades que es dóna entre els diferents cossos.
Es permet la rehabilitació de les diferents edificacions sempre que s'utilitzin els sistemes constructius i materirals propis de la zona com s'havia fet
originàriament. La composició dels forats de les  façanes es podrà reformar vigilant de no afectar la identitat final de mas.

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE: Queda limitat a la part posterior de volum principal de mas, zona on actualment es situen els cossos secundaris de coberts. La distància entre
els nous cossos i els actuals serà la suficient per tal de no afectar la disposició del conjunt.

ENTORN: Es protegeix tot l'entorn de la casa, molt especialment la zona occidental de la masia on la pendent de la muntanya es desenvolupa naturalment
format bancals que contenen gran varietat d'arbres.
Destaca un gran xiprer per la seva magnitud i situació.
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St. Llorenç,13
001200100DG27F

4676 426

MAS VILAMITJANA
PAGESI, S.L.

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X
X

X
X

X
 m2835,0000

Dolent
Dolent
Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas és de planta i dos pisos, de teulat a dues aigües, amb el carener perpendicular a la porta d´entrada;
presenta una galeria porxada al primer pis i una porta rematada per un arc a la planta baixa. Té una pallissa
adossada al sud-est, amb dos pilars de pedra quadrats a dins i grans obertures a llevant i al sud, però
també al nord on hi ha un pati  voltat de parets de pedra. Darrera la casa trobem una era enllosada molt
gran, circumdada per tres pallisses i una paret de pedra. Dues d´aquestes cabanyes són a dos vessants:
una oferint la façana meridional a l´era, i l´altra, al davant, la cara nord. La tercera és una gran cabanya a un
sol vessant, de bigues de fusta aguantades per un pilar central de pedra i reforçades per encavallades.
Aquest espai és molt bell, però l´enrunament de tot plegat sembla imminent. Davant del mas hi ha una altra
cabanya de teulat a un aiguavés ensorrada amb dues casetes a llevant: una a dos vessants i l´altra a un q

Mas a dues aigües i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



A part de l'imponència del seu gran volum, del mas en
destaca la seva façana principal del s. XIX amb una
composició gairebé simètrica.
L'eix de simetria el trobem al centre de la façana
coincidint amb el carener de la coberta. L'aparició en un
extrem del volum del cobert i la posició centrada trobem la
peça de l'eixida que, amb dues grans obertures semi
arcades i separades per una columna intermija, participen
a la formació d'una interessant façana.

Masia típica catalana formada per un gran volum de planta de forma senzilla rectangular on es
desenvolupa l'habitatge.
A la façana principal d'aquest cos hi trobem una eixida que s'obre a l'exterior a partir de dos forats
amb llindes resoltes en forma de semi-arc. La porta d'accés, que es troba en aquesta mateixa
façana, pren la mateixa forma de semi-arc. La resta d'obertures de l'alçat principal, que són
balconades a la planta primera  i finestres a la planta sota-coberta, prenen també una forma
lleugerament arcada. Mossegant una cantonada d'aquesta façana trobem un cobert de planta
baixa que girarà superposant-se a part d'una façana longitudinal del cos principal de l'habitatge. La
masia respon a l'arquitectura tradicional rural, amb coberta a dues vessants i carener centrat a la
façana principal. Les parets de càrrega formen les façanes, on la pedra es deixa veure per sota d
el'acabat que originalment era arrebossat i que a l'actualitat s'està desprenent de les parets. Les
finestres i porticons són de fusta i les baranes met`l.liques.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial REP

Nivell Parcial, clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix el volum principal de la casa per la seva antiguitat, mas del s. XVIII, XIX i per la seva contundència. La seva rehabilitació es frà tenint en
compte el sistema tradicional utilitzant en la seva construcció.
Es protegeix també la façana principal de la masia, per la composició dels seus forats així com la peça d'eixida com element que li ofereix
singularitat. Com a sistema d'acabat, es respectarà l'arrebossat que originalment cobria les façanes. Les obertures de la resta de la casa es podran
reformar respectant el caràcter del mas.

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE: Queda situat a la part posterior del mas, concentrant-se a la zona ja ocupada pels cossos aïllats. La part anterior de la casa, relacionada amb
el camí d'accés a la masia, quedarà lliure sense edificar, permetent una visió lateral del volum principal.

ENTORN:
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St. Llorenç, 17
000800100DG27F

4676 427

MAS L'EMPALME
LLuís Icart Pujol

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X X

X

X m2113,0000
Bo
Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Edifici de teulat a dues aigües i carener descentrat, de planta i dos pisos a la façana meridional, on hi ha la
posta d´entrada, i de planta i pis a tramuntana. S´entra al recinte del mas per la cara de llevant, on hi ha una
barbacoa, amb el camí flanquejat per tells. Les parets estan arrebossades i les barbacanes tenen cabirons
de fusta. A ponent trobem una cabanya de pedra, de coberta a dos aiguavessos, un de teules i l´altre
d´uralites, amb la porta al sud i les obertures a l´herbera tapades. Té un petit adossat a l´oest, de pedra i
uralites a un vessant, que fa de traster i on hi ha conilleres. Més a ponent encara, veiem tres grans coberts
de teulats a dues aigües d´uralites, amb les parets de blocs de formigó, que tenen diversitat d´usos. Al nord
hi passa la carretera de Gombrèn, i al sud el camí pavimentat que porta a Serradell.

Teulat a dues aigües i carener descentrat.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç,12
000800200DG27F

4676 427

CAN NAVÀS
Martí Torras Palou

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2224,0000

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta rectangular, de teulat a dues aigües i de planta i pis d´altura. Té la seva façana principal al
sud, oferint-se al camí d´arribada. Sembla com si aquesta cara hagués estat pintada de blanc. La porta
d´entrada, a la planta baixa, està protegida per una marquesina de teules. Presenta un petit adossat al
sud-est i, un altre, més gran, al sud-oest, de teulat a un vessant d´uralita, amb una gran porta de fusta al
garatge i amb un llenyer al costat. La façana de llevant té un sol pis d´altura i la majoria d´obertures es
concentren a migjorn. En el pati de davant veiem parterres amb flors, avellaners, dos pollangres, un
plataner i lilàs. Per sota d´aquest pati, que devia ser l´era, hi ha encara un cobert molt matusser que
aixopluga una barbacoa.

Mas de planta rectangular i teulat a dos vessants
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç,12
000140010DG27F

4676 428

EL QUER
Martí Torras Palou

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X

 m2303,0000
Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas, de planta, pis i golfes, d´altura, és de teulat a dues aigües, amb el carener perpendicular a la porta
d´entrada. Es cremà, i hom veu encara a la façana sud que després s´alçà un pis. Té la pallissa adossada a
llevant, seguint la inclinació natural del teulat, que era planta-corts i pis-herbera, i que avui és tot vivenda. A
continuació hi ha el garatge adjunt, a un aiguavés, amb una biga de formigó per llinda i barbacanes de fusta
nova. A l´altra banda del mas veiem un petit adossat a un vessant que era galliner i avui és magatzem
d´eines. Destaca aquest mas, sobretot, pel gran pati d´herba que té al davant circumdat per freixes, un avet
i un saüquer, així com el que té al darrera, al nord-est, amb avets, pruneres i una gran noguera a tocar la
casa. A ponent, dos desmais.

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 14
000800300DG27F

4676 427

MAS COROMINA
Margarita Magnet Verdaguer

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2181,0000

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas constituït per dos volums de teulats a dos aiguavessos: un, de planta, pis i golfes, i l´altre, més baix, de
planta i pis. Les barbacanes són d´encadellats i les parets estan arrebossades de dos colors, amb els
brancals,ampits i llindes pintats de blanc. A ponent, separada per l´era, hi ha una cabanya que té grans
obertures a llevant, on el teulat fa també un voladís de bigues de fusta que s´aprofita per sota de traster.
També encerclant l´era trobem un cobert de totxanes, blocs de formigó i coberta a dues aigües d´uralita que
fa de garatge. Adossat a ponent de la cabanya veiem un altre cobert d´obra ceràmica amb coberta de teules
a un vessant, que té el femer al costat. Enfront del mas hi ha galliners de pedra i uralites. També a davant
trobem horts, fruiters, i grans prats fins al Merdàs.

Dos volums a dos aiguavessos, un més alt que l´altre.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 10
000300100DG27F

4674 427

LA CABANA
Eudald Graells Puig

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

XRunes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas és un gran edifici de teulat a dos aiguavessos, de planta, pis i golfes d´altura; té un adossat davant,
que en la seva meitat sud constitueix una galeria porxada de dos pisos, de bigues de fusta i pilars de pedra;
per sota d´aquest volum, comunicant amb l´altra meitat, hi ha un gran arc de pedra mig tapat d´accés a les
corts. Aquest edifici presenta moltes heures, sobretot a la banda nord, que era també vivenda al primer pis.
En la seva banda meridional el mas té un conjunt de coberts i pallisses totalment enderrocats, reblerts de
bardisses i heures. Darrere, a ponent, hi ha una gran cleda per al bestiar, cenyida en la part més a l´oest
per la cara de llevant d´una gran pallissa, totalment oberta a l´est i en la seva meitat nord, i que la reforçaren
amb un pilar central de totxanes; aquest tancat està format també per la cara de ponent del mas. De tots els
edificis excepció feta d´una petita cabanya més nova que es troba a tramuntana només es manté dreta aq

Mas de teulat a dos vessants
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 8
001900200DG27F

4676 431

CAL PARÀIRE
PAGESI, S.L

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X
 m2129,0000

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas la vivenda del qual està constituïda per dos volums: un de teulat a dues aigües, de planta i pis d´altura
,i, un altre, adossat al primer, de teulat a un vessant, de planta i dos pisos. Davant hi ha una pallissa de
teulat a un aiguavés, que es troba en obres, a la qual s´ha fet el teulat de bigues de formigó i encadellats,
rejuntant les parets i mantenint el pilar de pedra del mig. L´era es troba a l´espai que queda entre el mas i la
cabanya. El mas no presenta obertures ni al nord ni a ponent, concentrant aquestes a llevant i sobretot a
migjorn, on hi ha dues portes d´entrada a peu pla, una a cada volum. Les parets de pedra de totes les
façanes han sigut pintades de blanc, sense arrebossat previ, cosa que contribueix més que cap altra a la
mala imatge del conjunt.

Mas constituït per un volum de teulat a dos vessants i un altre a un
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 11
001400200DG27F

4676 427

LA RIERA
Agustí Capdevila Masdeu

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
X

X
X

 ha0,0025
 m2175,0000

Mitjà

Bo
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou

X Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

Gran conjunt arquitectònic en què podríem discernir un total de vuit volums. El mas és un gran volum de
planta i tres pisos a la façana meridional, on hi ha un adossat de teulat a un vessant, desaiguant a migjorn,
amb un tros que en comptes de teulat fa una terrassa; per sota, aquest adossat forma unes galeries amb
grans obertures tant al segon pis com al primer; la planta, que al seu torn presenta un altre adossat de
pedra i uralita, funciona com a corral de xais; encara aquí, al segon pis, trobem un altre petit volum de teulat
a un aiguavés i una balconada. Al nord el mas presenta la porta d´entrada, un garatge i unes escales per
pujar a l´últim pis. Té les parets arrebossades i pintades de blanc. Davant del mas hi ha dos grans volums
nous per al bestiar. A ponent trobem un edifici-vivenda nou, amb trossos de pedra, trossos de totxanes i
trossos arrebossats de teulat a dues aigües amb barbacanes de fusta i la porta d´entrada a ponent on fa u

Mas de teulat a quatre vessants
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Pere d'Aüira, 3
001200200DG37E

4676 431

CAL PERRIS
Jesús Galvez Auledas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X
 m2172,0000

Dolent

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de reduïdes dimensions i teulat a dues aigües, de planta, dos pisos, i l´herbera a dalt. Aquesta
presenta una obertura a la cara nord-oest, accessible per unes escales de pedra que pugen a frec del camí.
A llevant del mas hi ha un cobert adossat, de teulat a un vessant i d´una sola planta, amb la mateixa
amplitud que la façana. Com que el sòl és un rost, la planta i dos pisos de la façana sud-est queden
rebaixats a un sol pis a la nord-oest. A ponent hi ha una petita cabanya de pedra i coberta de teules a dos
vessants, i d´altres coberts molt atrotinats fets de fusta, llaunes i uralites, que s´allarguen per sota del camí.
Les barbacanes del mas són de fusta i les obertures tenen cabirons o cairats per llinda. A l´entorn trobem
acàcies, freixes i fruiters.

Mas de teulat a dues aigües i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Pere d'Aüira, 2
001200300DG37E

4676 431

MAS CAL TEULER
Margarita Colomer Roma

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2459,0000

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dues aigües, ampliat posteriorment amb un adossat al sud, de teulat a un sol vessant, que
surt per la banda de ponent respecte al volum principal. El primer volum és de planta i dos pisos d´altura i el
segon només és de planta i pis. Ambdós cossos tenen les barbacanes d´encadellats i biguetes de formigó,
però el primer és totalment de pedra, mentre que en el segon la planta és de pedra i el pis d´obra ceràmica.
Totes les façanes han estat arrebossades, però ara s´ha desprès de molts trossos. Davant, i oferint-se al
camí d´arribada, hi ha l´era pavimentada i un llarg cobert d´obra arrebossada i coberta d´uralita a un
vessant, amb obertures a llevant. La porta d´entrada es troba al segon pis de la façana meridional,
accessible mitjançant unes escales de pedra amb una barana metàl.lica. Al primer pis del volum més antic,
per sota de la porta anterior n´hi ha una altra i encara dessota trobem una porta a la planta Al nord est vei

 Teulat a dues aigües i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Maçoneria i obra ceràmica

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Pere d'Aüira, 5
000700200DG37E

4676 431

MAS LA TEULERIA
Celso Espona Vila

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2459,0000

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dues aigües, amb el carener paral.lel a la porta d´entrada, i de planta i pis d´altura.
L´entrada és a la cara sud-est, a la planta, amb tres graons per arribar-hi, i formant una petita terrassa al
seu davant que dessota presenta un safareig adossat. En aquesta façana trobem també un petit cobert
adjunt, de teulat a un aiguavés, que era cort de porcs. Adossada a llevant hi ha la cabanya, de coberta a un
vessant, amb l´espai de l´herbera obert a llevant i al sud. A dalt del mas, també veiem un adossat de fustes i
uralites que fa de llenyer i galliner. Al nord-oest només hi ha dues finestres al mas i una esquerda que va de
dalt a baix. Les esquerdes sovintegen arreu, així com les restes d´arrebossats. Davant del mas i la pallissa
hi ha una important zona d´herba i darrere tres cirerers i saüquers.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Pere d'Aüira, 4
001200100DG37E

4676 431

MAS CAL BASCO
Joan Ayats Pujol

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X
X

X m2233,0000
Bo
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dues aigües, de planta i pis d´altura, totalment reconstruït, que té la porta d´entrada al
primer pis de la façana de llevant, accessible per unes escales de pedra, on es forma una balconada al
davant. A ponent hi ha un adossat, que forma una important terrassa al primer pis, utilitzada de magatzem
de dipòsits per sota. Darrere el mas trobem un altre adossat, d´una sola planta i teulat a dos vessants, més
alt que l´anterior, de totxanes i coberta de teules, amb les barbacanes de bigues de formigó i encadellats. A
llevant hi ha la cabanya, de planta de pedra, pis de totxanes i coberta a dos aiguavessos d´uralita, que té
l´era al davant. Al sud-oest trobem encara quatre coberts molt rudimentaris, d´obra ceràmica i uralites, que
envolten un pati de terra. A l´entorn, horts i fruiters.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Cristòfol, 1
001600100DG37E

4635 430

PUIGCORBER
Joan Ignasi Sorigue Abel

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X X
 m2957,0000

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas format per tres volums: l´antiga pallissa de grans dimensions, de planta rectangular i teulat a dos
aiguavessos, i l´antic mas, constituït per un adossat a ponent de l´anterior, de teulat a un vessant, i un altre
adossat al sud, de teulat a tres vessants. Avui és tot una sola vivenda. La porta d´entrada és al primer pis
de la cara nord, aixoplugada per un petit teulat sostingut per un gran pilar cilíndric, que té voltant-lo l´escala
de pedra per accedir-hi. La façana meridional, amb un pati de gespa al davant, cenyit per una alta paret de
pedra, és un àmbit d´un gran encant. A llevant d´aquesta hi ha una obertura, que conduïa per dins fins a la
cort, amb un arc de pedra a plec de llibre al damunt. A la part central trobem un adossat de dos pisos,
sostingut per pilars de pedra i bigues de fusta, que forma una galeria porxada a cada pis. El pis de sota té
un arc de pedra en cada lateral i el pis de dalt està arrebossat i pintat Després més a ponent hi ha un tros r

 Mas i gran pallissa que avui formen una sola vivenda.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab.

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



La masia destaca prierament per la bona implantació que
té sobre el terreny, situant-se a sobre d'un petit turó, a la
falda d'una zona més muntanyosa. L'agrupament dels
diferents cossos en un sol volum en reforcen la seva
presència, de manera que el mas emergeix enmig de la
vegetació, composant un interessant paisatge entre
arbres i camps. El cos longitudinal s'estén per la zona
plana essent un element horitzontal respecte l'efecte
vertical que donen els arbres. La part frontal de l'habitatge
es situa al llindar del pendent del turó, com un element
puntual. Caldria rmarcar la façana frontal. que amb les
seves modestes obertures agrupades defineix un cos
massís.

Masia de mitjans del s. XIX que en successives ampliacions a èpoques més tardanes ha acabat
constituint un important volum compacte.
D'aquest volum se'n poden llegir dues parts diferenciades: el cos de l'habitatge, de dues plantes
d'alçada total, i un edifici que s'entrega perpendicularment al primer d'igual altura. La part de
l'habitatge, que es situa llindant la vessant del turó on s'ubica el mas, actua com a cos frontal del
conjunt. La coberta d'aquesta part de la vivenda té una sola pendent i és decreixent en el sentit
que s'aproxima a la façana de davant.
A la façana de darrera, coincidint amb la part més alta del cos, s'hi entrega perpendicularment un
segon edifici de també dues plantes d'alçada.
En aquest segon cos hi trobem garatge, magatzems i l'antiga casa dels masovers. Una de les
seves façanes és plana mentre que a l'altre es produeixen desalineacions amb zones porxades.
La coberta és inclinada a dues aigües i el caraner queda enfrontat amb el cos frontal de
l'habitatge, sobresortint una mica per sobre d'aquest primer volum.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial REP

Nivell Parcial, clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix el volum de la masia corresponent a la part de l'habitatge i a la zona de magatzems, garatge i vivenda dels masovers.
També queda protegida la façana frontal per la seva composició, formalitzada per l'agrupament de petits forats a un costat de l'alçat.

ESPAI LLIURE: A la masia s'hi distingeix un entorn natural que és el propi de la zona, i un espai lliure que, tot i que no està especialment modificat, queda
més controlat. Es respectarà com espai no edificable aquest pati situat a la par més plana de la muntanya.

ESPAI EDIFICABLE: L'espai edificable es concentra a les zones amb menys pendent de la vessant de la muntanya. Quedarà sense ocupar la part anterior al mas,
que correspon a la vista des de la carretera d'accés, deixant lliure la visió frontal que ofereix el mas.

ENTORN: Es protegeix l'entorn de masia, l'agrupació d'arbres i vegetació que envolten el mas i es  respectarà la morfologia que defineix la falda de la muntanya.
També es protegeixen els arbres més pròxims al mas, sobretot un gran avet situat a l'arribada.
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St. Llorenç, 6
002000100DG27F

4675 429

MAS EL QUEROL
Anna Ticó Farré

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X X
 m2255,0000

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

A l´antic mas de planta i dos pisos li han fet el teulat nou i sembla que l´estan habilitant com a vivenda. A
llevant, al primer pis, hi ha la porta d´entrada que es fa accessible per unes escales de pedra. En aquesta
banda, adossada al mas, hi havia una cabanya de coberta a un vessant, avui ensorrada. A continuació
trobem una caseta de pedra i teules a un vessant. Davant d´aquests dos volums hi ha un pati, al qual
s´accedia des de la cara sud per una escala de pedra amb una figuera al costat. Totes les façanes mostren
pegats d´arrebossats i a la cara nord hi trobem un alt freixe i un gran prat. A llevant hi ha una construcció
nova que es podria tractar d´un antic edifici del mas: de teulat a dos vessants, de planta i pis d´altura, amb
moltes obertures i una balconada a migjorn. Abans d´arribar-hi trobem un petit volum, que fa un porxo a
sota de coberta de teules a un vessant Davant dels dos edificis trobem un pati pavimentat que podria tract

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Afores de Campdevànol.
001600200DG37E

4675 430

MAS EL GRANER
Eduard Corominas Corominas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X X
 m2300,0000

Runes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta rectangular i teulat a dues aigües. La porta d´entrada és a la cara nord,  tocant a l´era, on hi
ha també a l´altra banda una cabanya, a un vessant d´uralita, amb el pis-herbera de dalt totalment obert a
llevant i gairebé del tot a migjorn; té aquesta pallissa una paret al mig que en forma dos cossos a diferents
altures. El mas presenta a ponent dues finestres simètriques al primer pis i heures al sud-oest. Al sud està
parcialment ensorrat, amb una obertura a la planta i dues al pis, totes amb cairats per llinda. A llevant té
dues finestres al pis i moltes heures. A sota la casa trobem dos coberts nous per al bestiar. Tocant a ponent
veiem una gran perera, pels voltants prats d´herba ,i, prop del mas, fruiters i moltes bardisses.

Mas de planta rectangular i teulat a dos vessants
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Cristòfol, 2
00210010DG37E

4675 430

MAS CORONETES
Eduard Corominas  Corominas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X X

X
X m2343,0000

Dolent
Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas constituït per tres volums alineats i contigus, que són de llevant a ponent: el mas dels amos, el
mas dels masovers i la pallissa. Tots tres dón de teulats a dos vessants, essent el del mig una mica més alt
que els altres dos. El mas de llevant, de planta i pis d´altura, a la seva façana sud, tocant a l´est, hi té un
adossat nou, amb uralites, que ara fa de pallissa; davant hi havia l´era que ara s´ha reconvertit en pati per al
bestiar. El volum central de planta, pis i golfes, és de planta rectangular, amb el teulat nou d´encadellats i
amb una eixida de dos pisos a llevant. A ponent hi ha la cabanya, que a la façana meridional té un tros tapat
al mig, i a banda i banda grans obertures a l´herbera. Tot el davant d´aquests tres volums és un pati de terra
per al bestiar. La porta principal del mas dels masovers -avui dels amos- és a la cara nord, amb un pou al
davant sobre el qual se sosté una coberta que fa de porxo d´accés

Dos masos i una pallissa contigus i a dues aigües.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Cristòfol, 3
002100300DG37E

4675 430

MAS EL CORNUT
Pere Farres Sala

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X m2226,0000
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dos aiguavessos, de planta i dos pisos d´altura; amb tres contraforts a la façana meridional,
on hi ha també la porta d´entrada a la planta baixa; a la part central, enmig de dos contraforts, trobem un
gran arc que funciona de traster per dins; més a llevant, en aquesta façana sud, hi ha un petit adossat
d´obra ceràmica i coberta d´uralita a un vessant.També a llevant, una mica separat del mas, hi ha el garatge
fet de diversos materials amb coberta d´uralita. Davant del mas fa un pati, en part pavimentat, en part de
terra, i en part d´herba, amb uns quants arbres. A llevant veiem horts i galliners i per ponent baixa el Torrent
del Cornut que s´ajunta amb el Merdàs davant de la casa. Aquí la façana presenta tres petits adossats: un
de coberta de teules i dos d´uralita. A tramuntana, de menor altura, hi ha dos petits adossats més: un traster
i un llenyer i enmig una altra porta d´entrada Aquí veiem lilàs i cirerers

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 9
000500100DG27D

4674 429

MAS GUSACHS
Fco. Javier Moncunill Velasco

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2382,0000

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas és de teulat a dues aigües, de planta, pis i golfes d´altura; la porta d´entrada, de brancals i llinda de
totxos, és al primer pis de la cara de ponent, amb un pujador per arribar-hi, i per sota la porta a les corts.
Davant de la cara meridional, que s´ha hagut de reforçar amb dos grans contraforts perquè se n´anava a
terra, trobem una llarga pallissa de teulat a un vessant. A llevant del mas hi ha un adossat a un vessant que
fa de corts. A ponent del mas hi ha dues cabanyes que arredossen l´era: una de teulat a un vessant, mirant
a l´est, amb dues grans obertures a l´herbera, i l´altra a dos vessants, mirant al sud, amb un gran arc de
pedra que ocupa tota la façana, amb galliners a dins i mig teulat ensorrat. Amb les recents obres
esmentades s´ha arrebossat de nou mitja casa, però les barbacanes són de fusta molt vella. Pels voltants,
fruiters i freixes

Habitatge unifamiliar aïllat amb cossos addicionals aïllats.
Parets de càrrega

Inclinada de teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 2
000700100DG37C

4674 431

MAS CAL REI
Julio Arribas Contreras

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X X

X

X m2360,0000
Bo
Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Ubicat per damunt de Can Cama. El mas antic, de planta, pis i golfes, és el central de tres volums alineats i
contigus. Al sud se li ha afegit un edifici més alt, de planta i dos pisos, amb el pis de dalt arrebossat i pintat,
que té la porta d´entrada al segon pis de la façana de ponent. En aquesta mateixa cara, pujant una mica
més, s´arriba a una terrassa enrajolada, que ocupa part d´aquest cos i tot el darrera del volum central.
L´adossat de llevant és de planta i pis, i de teulat a un vessant desaiguant al nord, que s´allarga per darrera
respecte als altres dos edificis. Al davant fa una balconada al primer pis que ocupa el cos central i part dels
altres dos. Totes les barbacanes són de fusta i algunes obertures tenen cairats per llinda. A la planta baixa
trobem dues portes al garatge i una porta d´entrada que forma un arc a dalt. Al sud hi ha un cobert de blocs
de formigó i teules a un vessant A davant on hi ha un gran pati cenyit per una paret de pedra destaquen d

Mas constituït per tres volums alineats i contigus a dos vessants.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 1
000200900DG37C

4674 431

MAS CAN CAMA
Maria Furadada Pusso

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X X
X

X

X
 ha0,0085
 m2110,0000

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas ubicat damunt del Barri de la Creu, a l´altra banda del Merdàs. De teulat a dos aiguavessos, amb el
carener descentart, i de planta i pis d´altura. Encarat a llevant, té la porta d´entrada en aquesta façana, amb
tres graons per arribar-hi, i un safareig al costat. Tot aquest davant està pavimentat, amb un llenyer amb
coberta d´uralita en un extrem, juntament amb un saüquer, un avet i un magnolier; també en aquesta cara
trobem un petit adossat de coberta de teules a un vessant. En la meitat més gran les barbacanes són de
fusta i en l´altra d´encadellats. No presenta obertures ni a tramuntana ni a ponent, on mostren les seves
flors dos cirerers. A migjorn hi ha un altre petit adossat, d´obra arrebossada i coberta d´uralita a un vessant,
alhora que dues pomeres. Les parets estan remolinades, formant una mena de sòcol rugós tot al voltant.

Teulat a dos aiguavessos i carener descentrat i perpendicular a la p.
Murs de càrrega de mamposteria

teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 25
000200300DG37C

4675 430

MAS EL MIRACLE
Josep Picas Basagaña

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X
X

X
X

X m2226,0000
Mitjà
Mitjà
Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

De teulat a dues aigües i de planta, pis i golfes d´altura; amb el carener perpendicular a la porta d´entrada,
encarada a ponent, amb una balconada al primer pis. Presenta un petit adossat a migdia, a un aiguavés,
també vivenda, que forma una terrassa al seu davant i que per sota és magatzem. Al nord-oest hi té
adossada una cabanya, a dues aigües i planta rectangular, amb corts a sota i dalt l´herbera, excepte el tros
més acostat al mas en què el primer és encara habitatge. Hi ha l´era enllosada davant d´aquests dos
edificis, amb una escala de pedra per pujar a l´herbera. La pallissa té un petit adossat a la banda sud,
paral.lel al mas i encerclant l´era, de pedra i teules, que fa de galliner. A davant de la cabanya, i també
circumdant l´era, trobem un altre cobert d´obra arrebossada i coberta d´uralites a un vessant. Al nord-oest
de la casa hi ha tres coberts més de materials impropis Mas i pallissa tenen les parets remolinades però m

Teulat a dues aigües i carener perpendicular a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Martí Armàncies, 2
00700300DG37E

4676 431

MAS MOLINOU
Emili Casadesus Verni.

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2.570,0000

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

XNoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
X Sol·licitCampPrivadaPou

Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X
X

El mas, de planta i dos pisos i coberta a quatre aigües, té la porta principal a llevant, amb una llinda que hi
posa 1864, i amb un safareig al costat. La façana meridional presenta un adossat que forma una terrassa al
primer pis i dessota tres grans obertures rematades per sengles arcs, la més a llevant de les quals està
tapada per un finestral. A tramuntana té un adossat a un vessant, amb dues portes més d´entrada. El mas
s´allarga a llevant amb un volum a dues aigües, que per sota són corts i el primer pis galeria porxada, amb
grans obertures que formen arcs al damunt. Acte seguit i en contigüitat trobem una cabanya a dos vessants,
amb un gran arc a migjorn, que, al seu torn, forma tres arcs de pedra dessota i que roman parcialment tapat
per dalt amb una finestra. Més enllà, també adjacent, hi ha una gran pallissa, amb importants obertures al
sud i a ponent que surt endavant formant una L per poder abraçar l´era A la part de sota d´aquests tres v

Mas de teulat a quatre vessants
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Per la contundència del seu volum, de forma compacte i
de dimensions importants, i pel tractament de tots els
elements que en defineixen el seu aspecte formal, la
casia té un caràcter marcadament senyorial. Les façanes
estan arrebossades i pintades de color blanc, signe que
anteriorment denotava distinció. També es cuida la
composició de l'alçat principal, que és simètrica: trobem
tres balconeres a cada pis centrades a la porta d'accés.
Un altre element que determina el caràcter de la casa és
la porta d'accés: als brancals i a la llinda d'aquesta porta
la pedra es dixa vista a més d'estar treballada, amb unes
motllures que remarquen la seva forma semi-arcada.

Masia que compte amb un importat volum definint tant per les seves considerables dimensions de
longitud i amplada, com pels tres pisos d'alçada total. A la façan lateral, la que s'aboca cap al
paisatge, el mas té una terrassa correguda al llarg del primer pis que s'aprofita a la planta baixa
com a magatzem. La terassa apareix de forma alineada a un extrem de la façana principal. A l'altre
costat de la façana principal trobem un cos de planta baixa i pis que s'entrega perpendicularment a
la casa. Entre aquest segon volum i la casa es crea una cantonada edificada que acota un espai
exterior, un pati, per on es dóna l'accés al mas.
Pel que fa l'aspecte formal del mas, les façanes estan arrebossades ipintades de blanc, i el seu
estat de conservació és en alguns punts deficient. L'edifici secundari, en canvi, el revestiment de
laes parets s'ha desprès totalment deixant veure la seva construcció mixta de pedra i maó. A la
façan princiipal del mas les obertures són balconeres a les plantes dels pisos, i a cadascuna els
correspon un balcó individual.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: RT (Restauració Tipològica)

clau B, clau D, clau G

EDIFICACIÓ: Clau b: Es protegeix el volum principal de la casa i el cos de terrassa que es superposa a la façana lateral. També es conservarà la façana principal,
tant pel que fa la seva composició com els elements que la caracteritzen.

ESPAI LLIURE: Clau D: El pati anterior a la façana d'accés al mas es conservarà. Qualsevol actuació pel que fa aquest espai lliure tindrà com a finalitat la
conservació o millora del pati d'accés.

ESPAI EDIFICABLE: Clau G: Quederà expressament sense ocupar el pati de davant del mas i també s'evitarà edificar a la zona anterior a la terrassa que busca
les vistes cap al paisatge. Qualsevol nova implantació no es trasornarà la definició actual del volum de la casa.

ENTORN:



28

St. Cristòfol, 5
002200200DG37E

4675 431

MAS LA BATLLIA
Pere Orri Noguera

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X
 m2560,0000

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas-habitatge està constituït per tres volums: en la seva meitat sud, un gran edifici de teulat a dos
vessants, mentre que a la meitat nord, a ponent, sortint enrere respecte al primer, hi ha un gran edifici a
dues aigües, i a llevant, al davant de l´anterior, un edifici a un vessant, desaiguant a ponent. Hi ha una gran
entrada al sud i una altra de menor al nord, però avui sembla que la porta d´entrada és a ponent, al segon
pis. El volum més a migjorn és de planta, pis i golfes, mentre que el volum a un vessant, una mica més baix,
perd les golfes, a l´igual que el del seu darrere, a dos vessants. En entrar, al costat de l´era hi ha la
cabanya, molt malmesa perquè s´ha anat restaurant de qualsevol manera. Al nord hi ha una cabanya
recent, de totxanes i coberta de teules, oberta al primer pis de la façana meridional. Aquesta té un cobert
adossat a tramuntana sense cap material adient Encara a frec del mas a ponent trobem una construcció n

Mas constituït per tres volums: dos a dos vessants i un a un vessant
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç,34
00800100DG27H

4679 427

MAS GRATS
Germans Casas Francàs

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

X

X
X

X m2768,0000

 m2300,0000

Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X
X

En aquest mas podríem distingir-hi tres edificis: en primer lloc el mas-vivenda, de teulat a dues aigües, de
planta i dos pisos i amb un adossat al nord-est a un vessant, en segon lloc la pallissa, de teulat a un
aiguavés, paral.lela a l´anterior deixant enmig un pati d´herba, i en tercer lloc, unint els dos volums anteriors
pel seu extrem nord-oest, circumdant el pati esmentat i mirant al sud-est, un altre edifici de teulat a un
aiguavés d´uralita. L´entrada principal és al nord-oest del primer edifici, on hi ha l´adossat semicircular
corresponent al forn de pa. El volum adossat a aquest, de planta i pis, surt enfora al sud-est, tot formant
amb el primer una terrassa al primer pis, sostinguda per dos pilars de pedra, amb dues portes d´entrada per
sota.. La cabanya, de planta i dos pisos, té un porxo al davant que forma per sota un gran arc de pedra que
és avui un finestral L´adossat vivenda del mas i el volum central presenten les parets arrebossades mentre

Mas de teulat a dos vessants amb un adossat a un.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç
001800100DG27F

4675 427

MAS COGULS
Eudald Graells Puig

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X
 m2200,0000

Runes

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Al mas, de planta i pis i coberta a dues aigües, se li ha alçat un tros el teulat i se li ha fet de nou amb
encadellats. Té la planta en forma de L, més ampla al nord que al sud, i el carener perpendicular a la porta
d´entrada, que es troba a tramuntana, a la planta baixa. Davant hi ha l´era, i a l´altra banda del camí trobem
dues cabanyes alineades, deixant un espai entre elles, que constitueix un pati clos. La de davant és més
gran i també està més enrunada que l´altra. Ambdues són de teulat a dos aiguavessos i tenen grans
obertures a la cara sud. La de darrera té un petit adossat a migjorn i un altre a ponent, de teulats a un
vessant, que ajuden a circumdar el pati esmentat. Totes dues tenen una obertura a l´herbera a tramuntana:
la de darrera aprofitava el pendent del sòl per posar-la a l´abast, però la de davant presenta una escala de
pedra per accedir hi A llevant lluny es veu Campdevànol

Mas de teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´e.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Disseminat de Campdevànol
0002006000DG37E

4677 431

PERNAU DE BAIX
Lluís i Juan López Garcia, Ana Maria Simó i

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2173,0000

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dues aigües, de planta, pis i golfes d´altura, arrebossat i pintat; amb l´entrada a migjorn, a la
planta baixa, on forma un pati alçat al davant, accessible per tres esglaons de pedra. A tramuntana presenta
una altra porta d´entrada i a ponent un adossat amb una sola obertura: una porta. Les barbacanes són de
formigó amb cabirons de fusta. A llevant té galliners i el canal de Pernau que assorteix d´aigua un petit
estany; després, l´aigua sobrant que ix d´aquest, alimenta un llac més gran ubicat a ponent del mas, on hi
ha una àmplia zona d´herba amb desmais i pollangres. A la vora del mas trobem avets, freixes, un xiprer i
fruiters.

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Disseminat de Campdevànol
0002006000DG37E

4677 431

MOLÍ DE PERNAU
Lluís i Juan López Garcia, Ana Maria Simó i

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2200,0000

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Edifici de teulat a dos aiguavessos, amb el carener perpendicular a la porta d´entrada; de planta, pis i golfes
d´altura, que confina al nord amb Can Pernau de Baix i a llevant amb el canal de Pernau. Al nord-oest té un
adossat, de coberta a un vessant de teula plana, que allarga la inclinació natural del primer teulat fins a
gairebé tocar a terra, sostingut per un pilar de totxos. Per darrere, a llevant, hi ha la porta d´entrada, i abans
d´arribar al canal encara trobem un hort. El mas presenta també davant un adossat més baix, a la dreta, de
planta i pis d´altura; la coberta és de teula plana, fet de pedra, amb algun tros de totxanes i blocs de
formigó, i amb els brancals i llindes d´algunes obertures de totxos. Ambdós volums havien sigut
arrebossats, però aquest s´ha desprès i les façanes estan en mal estat. Encara al sud-est presenta un petit
adossat de totxanes i uralites i un safareig Davant hi ha un pati de terra amb un gran saüquer i també horts

Teulat a dues aigües i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Urb. El Castell
000200100DG37C

4674 431

EL  CASTELL
Josep Fonts Fajula

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X
X m2108,0000

Dolent

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Dos volums contigus, mas i pallissa, que formen una planta rectangular. Al primer pis de la façana
meridional trobem la porta d´entrada, amb unes escales de pedra amb baranes metàl.liques per arribar-hi.
Tota aquesta banda està molt desballestada: hi podem veure un terrat amb baranes de totxanes, i un petit
adossat, també vivenda, que roman arrebossat amb una coberta d´uralita. La pallissa contigua al mas
presenta com és habitual una obertura a la cara nord, i també, dues obertures a l´oest. A llevant, adossats a
la casa, i en una àmplia zona al sud-oest del mas, trobem una munió de coberts, de materials impropis, amb
diversitat d´usos, com galliners, trasters, garatge, etc.. Les façanes es veuen molt degradades, amb restes
d´arrebossats.

Teulat a dos aiguavessos i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Rotllan
00200200DG37E

4677 431

ROTLLAN
Celso Espona Vila

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X
 m2.280,0000

Dolent

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas, de planta quadrada i teulat a dos vessants, amb el carener perpendicular a la porta d´entrada.
Aquesta és al primer pis de la façana de llevant, dins d´un porxo, que es fa accessible a través d´unes
escales amb baranes de ferro. De planta, dos pisos i golfes, amb una galeria porxada al segon pis que té
sis obertures rematades per arcs de totxos. Al sud presenta un adossat més nou, de teulat a tres vessants i
parets arrebossades, que forma una terrassa al primer pis de les façanes est i migjorn; i per sota d´aquesta,
a la cara meridional, hi ha uns arcs d´accés a la cort. Al sud-oest hi ha adjunta una capella de teulat a dues
aigües. Al nord trobem dues cabanyes en forma de L arredossant l´era: una, de teulat a dos vessants, de
planta rectangular, encarada a llevant on hi té grans obertures, i l´altra, a un vessant, de bigues de fusta i
teules totalment oberta al sud El mas presenta a ponent el femer a tocar la via del tren Al nord hi ha sis gr

Mas de teulat a dues aigües i carener perpendicular a la porta d´e.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



La masia destaca per la gran magnitud del seu volum, de
planta quasi quadrada i tres pisos i mig d'alçada total.
Com a tret característic de la casa també destaca la
composició de la façana d'accés: Hi ha una interessant
galeria al segon pis, partida en cinc parts iguals que
utilitza l'obra de maó per cresar les parts estructurals dels
forats, que són pilars i arcs. Com element de protecció, la
galeria té baranes amb travessers i barrots de fusta que
s'entreguen als pilars intermitjos. El fet de que l'edifici
adossat tingui un tractament i llenguatge diferenciat a la
masia, permet que el contundent i clar volum principal del
mas no es confongui amb la resta de construccions.

Construcció del s. XVIII amb coberta a dues aigües de plata baixa i dos pisos, amb l'espai
sota-coberta aprofitable co a traster. La masia té una capella pròpia, dedicada a la Mare de Déu
del Roser, que es col.loca adossada a una cantonada de la part posteior de la casa. Apareix
també un edifici de tres pisos que copoarteix una paret mitgera amb la petita esglèsia i acaba
ocupant tot el lateral del mas alineant-se amb la façana principal. Tot el conjunt que forma el
segon edifici té les parets arrebosssades, mentre que les del cos principal la pedra queda vista.
Aquest és un tret que diferencia els dos edificis, com també és diferencial el llenguatge dels forats.
Pel que fa a la masia té una galeria que recorre el segon pis i que es composa per cinc parts
separades per pilars d'obra de fàbrica. L'obra dels pilars gira per formar les llindes en forma de mig
arc. La galeria està centrada al carener de la façana i el forat del mig es repeteix a la plant pis i a la
planta baixa. L'entrada es troba al primer pis i es produeix de forma singular, a través d'unes
escales i balcó exterior, cosa que revela modificacions.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: RT ( Restauració Tipològica)

Clau B i Clau D

EDIFICACIÓ: Per la seva contundència i gran magnitud es conservarà el volum principal en clau B. També es protegeix la composició de la façana principal, els
forats que formen la galeria així com els que es repeteixen a cada pis formant una líneia vertical centrada al mig del cos.

ESPAI LLIURE: Clau D: Es protegeix l'espai lliure de davant del mass que està tractat i s'utilitza com a era agrícola de la casa. Es deixarà sense construir
aquest espai i qualsevol modificació serà per millorar i rehabilitar aquesta era.

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN:



35

LES GUIXERES

4675 430

LA GUIXERA
Formigons Rimors S.L

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

XRunes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de coberta a dos vessants amb el teulat completament ensorrat. Queda dret un adossat que tenia a
llevant, de teulat a un aiguavés, al qual se li alçà un tros amb blocs de formigó; un veí que té horts al voltant
l´aprofita per tancar-hi les eines. Al sud-est hi ha gosseres, amb espais tancats perquè hi puguin fer les
seves evolucions aquests animals. A la façana nord queda mig dret un adossat tapat per dos saüquers, que
es va fer amb obra ceràmica, amb una gran porta de fusta, i amb el sostre mig de teules mig d´uralites. Els
dintres estan curulls de bardisses.

Mas de teulat a dos vessants amb dos adossats.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Pj. Estació, 2
000200800DG37C

4674 431

CAN BARRATINA
Jesús Oriola Badia

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X X

X

X m2283,0000
Mitjà
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas entregirat, encarat al sud-oest, de planta i dos pisos, al qual se li ha afegit un adossat a ponent que
segueix la inclinació natural del teulat i que fa que tingui el carener descentrat. Les parets estan
arrebossades, i mentre que les barbacanes del mas són de fusta, les de l´adossat són d´encadellats. Al sud
hi ha l´era pavimentada, amb dos coberts d´obra ceràmica arrebossada i coberta d´uralites: un, a un
aiguavés, i, l´altre, a dos; ambdós presenten dues grans portes de fusta mirant al nord-oest. A la meitat
sud-est del mas trobem un altre adossat de coberta a un vessant, també vivenda, que per sota fa de traster.
Abraçant l´era, adjacent a l´anterior, n ´hi ha un altre: d´una sola planta, molt matusser, de totxanes, troncs i
uralites, que fa de llenyer. A llevant hi ha l´hort, amb una prunera.

Mas de teulat a dos aiguavessos i carener descentrat
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Pj. Estació, 6
000200400DG37C

4674 431

LA CASA DE LA FEIXA TÒFULA
Maria Conca Putellas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X
X m2110,0000

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de teulat a dos aiguavessos, de planta i golfes d´altura. La planta és de pedra i les golfes s´alçaren
posteriorment amb totxanes. Les barbacanes són d´encadellats i fustes. Els brancals i llindes de les
finestres són d´obra ceràmica i pintades de blanc; tanmateix, la façana de llevant també està pintda de
blanc. Aquest volum de planta rectangular presenta una vivenda a llevant i una altra a ponent; la primera té
l´entrada a l´est i la segona al sud. Al sud-oest fa un pati amb un gran freixe, les tanques del qual són de
somiers metàl.lics. També aquí hi ha uns adossats molt desballestats que contribueixen no poc a fer un
conjunt molt atrotinat. Per davant, abans d´arribar al Freser, sovintegen les escombraries, les runes i les
andròmines.  

Mas de planta rectangular, teulat a dos vessants i dues vivendes
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç

4675 428

LA MOSQUERA
Francisco Javier Moncunill Velasco

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X

X XRunes

Runes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas totalment enrunat, del qual només queden dretes les parets de la cabanya i la paret de pedra que
cenyia l´era. Està situat davant de Cal Paraire, a l´altra banda de la riera d´Estiula. Hom pot percebre
encara algunes bigues de fusta del sostre de la pallissa, les seves grans obertures de llevant i l´obertura de
la porta a migjorn, la qual cosa deu voler dir que aquesta cabanya de planta rectangular i teulat a un
aiguavés encara era utilitzada recentment. El mas es trobava al nord-est d´aquesta, tot envoltant l´era. El
que havien sigut feixes conreades, són ara grans prats d´herba amb fruiters escadussers.

Cabanya de planta rectangular i teulat a un vessant
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Afores de Campdevànol
002000200DG27F

4675 429

NIUBÓ
Montserrat Ferré Reventós

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2434,0000
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran conjunt arquitectònic del qual en podríem destriar tres parts. En primer lloc la casa del amo, formada
per una torre quadrangular de teulat a quatre vessants, amb un adossat a llevant de teulat a un vessant que
resta obert a la part de dalt. En segon lloc hi hauria la vivenda dels masovers constituïda per tres volums: un
adossat a ponent de la torre esmentada, de teulat a dos vessants, que forma una galeria coberta a la planta
i al primer pis, i, un segon volum, de teulat a dos vessants, amb un altre adossat davant de teulat a un sol
vessant. La tercera part estaria formada per la gran pallissa que queda a sota de la casa dels amos, de
teulat a dos vessants, de pilars de pedra i bigam de fusta, amb un adossat a llevant de teulat a un aiguavés.
Ambdós edificis arredossen l´era pavimentada al seu davant.I dos coberts: un a ponent de la pallissa i un
altre a sota

Torre quadrangular a quatre vessants i un adossat a un
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



De la masia en destacaria principalment la disposició dels
cossos agrupant-se al voltant d'un pati exteior, donat com
a resultat un interesssant conjunt volumètric. Degut a la
seva bona implantació al terreny i per la posició del seus
cossos, es produeix un progressiu creixement de l'alçada
edificatòria que s'assimila amb el pendent natural del
terreny, de manera que els edificies primers queden mén
baixos que els edificis més edarrerits. Com a element
destacable apareix una torre al pla més allunyat del
conjunt. L'edifici és visible des de la carretera a cota
inferior, per la seva alçada, i per la seva posició central.

Masia que es forma per l'agrupació de diferents cossos al voltant d'un pati exterior utilitzat com a
era de la casa. La implantació dels cossos es fa seguint el pedent del terreny, de manera que els
edificis situats a la zona més llunyana de la carretera tenen la planta baixa un pis per sobre dels
que es col.loquen per davant.
L'accés a la masia l'indica un mur que està lligat a una zona porxada al seu inici. Aquest mur salva
el desnivell que hi ha entre la carretera i la cota superior d'emplaçament del mas. A continuació del
mur trobem un edifici de dues plantes en posició inicial del conjunt de la masia. L'edifici serveix per
fer la transició entre el pla més proper a la carretera i el segon pla, on es situa el mur de contenció
de l'era. Al costat de l'era, i tancant aquest alçat frontal, trobem un edifici de planta baixa i pis i mig.
El lateral que acota l'era el forma uns edificis de coberts que s'estenen fins arribar al pla frontal
més endarrerit del conjunt. En aquest últim pla, i en una posició central respecte de l'era, hi ha
l'edifici més alt de la masia. Es tracta d'un cos de planta quadrada, tres plantes i mitja d'alçada i
coberta a quatre aigües. Aquest edifici forma una torre notòria.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial REP

Nivell Parcial, clau B

EDIFICACIÓ: Queda molt expressament protegit tot el conjunt edificatori que composa el mas i que en defineix la seva volumetria.
Es respectaran els diferents edificis pel que fa a la seva posició, al voltant de l'espai lliure propi del mas, i les seves altures, que segueixen la lògica
del pendent de la muntanya.
De la torre del conjunt se'n protegeix també la composició de la seva façana amb petits forats que li donen un caràcter massís.

ESPAI LLIURE: Queda expressament protegida l'era del mas, quedant com a espai lliure sense edificar.
Qualsevol actuació serà per millorar i restaurar aquest espai exterior.

ESPAI EDIFICABLE: No es permet edificar a la zona anterior al mas, deixant lliure la visió frontal que es té de la masia des de la carretera.
Tampoc es podrà ocupar l'espai lliure qe es situa enmig del conjunt edificat, respectant aquesta zona d'era de la casa.

ENTORN: Es protegeix l'entorn de la masia procurant que, en cas d'ampliar-se, la nova construcció no malmeti l'espai natural.
La nova implantació s'adequarà a la pendent de la muntanya.
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St. Llorenç ,7
001900300DG27F

4675 428

EL VEDRE
Joan Diaz Budalles

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2430,0000
Dolent

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Conjunt format pel mas i la pallissa. El mas és de morfologia complexa perquè té el cos central de teulat a
dos vessants, amb dos adossats a ponent de teulat a un aiguavés, un desaiguant a ponent i l´altre al sud, i
un altre adossat a llevant, de teulat a un aiguavés, desaiguant al sud. Aquests quatre volums són d´una
altura semblant, però encara hi ha a llevant un altre adossat, de menor altura, de teulat a un vessant,
desaiguant a llevant; en aquest volum destaquen unes grans galeries en el primer i el segon pis. En aquests
edificis els teulats han estat alçats un tros i les barbacanes són d´encadellats. En el cos central del mas hi
ha llindes i brancals de grans carreus de pedra. Entre el mas i la pallissa trobem l´era enllosada. La pallissa,
que es troba a frec de la carretera, està torta i en molt mal estat, i té, la cort a sota, i damunt l´herbera.

Mas de planta rectangular i teulat a dos vessants
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St.Quintí Puig-rodón, 1
001900100DG27F

4676 428

EL CASALS
PAGESI, S-L

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2708,0000
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Conjunt arquitectònic format pel mas, un cobert a llevant i tres pallisses al darrere. El mas és un gran edifici
de teulat a dos vessants que té la porta principal a la façana de ponent, al primer pis, que es fa accessible
mitjançant unes escales de pedra. Aquesta façana presenta també tres grans contraforts i per sota l´antiga
porta a les quadres emmarcada per grans carreus. Destaca també la façana meridional del mas, de planta,
dos pisos i golfes, amb el carener descentrat. A llevant hi ha un cobert amb la base de pedra, pilars de
totxanes i sostre d´uralita. Darrere, a la cara nord, hi ha una gran pallissa de teulat a dos vessants que
encercla l´era juntament amb dues pallisses més de teulat a un aiguavés, que desaiguen al nord, una de les
quals té el teulat d´uralita. Gran roure i nogueres pels voltants.

Teulat a dos vessants i carener descentrat
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 16
001300200DG27F

4676 427

MOLÍ DE SERRADELL
Ramon Torras Manso

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2171,0000
Bo

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

El mas-vivenda està format per cinc volums. El volum principal, de teulat a dos vessants, amb dos volums
més adossats al sud, de teulats a dos aiguavessos, que van disminuint d´altura, amb el del mig que, al seu
torn, té un altre petit adossat de teulat a un vessant a la cara de llevant. El cinquè volum el constitueix un
adossat a l´oest del mas principal, de teulat a dos vessants, amb la meitat inferior de pedra i la superior de
blocs de formigó. Adossada més a l´oest hi ha una pallissa de pedra, totxanes i uralites i a continuació un
llarg cobert de blocs de formigó i uralites. El mas té com a façana més important la de llevant, de planta, dos
pisos i golfes, amb obertures trapezoïdals a les golfes, i una zona ajardinada al davant on destaquen grans
avets i un gran plataner. Es tracta d´un antic molí del qual encara es pot percebre la bassa a la cara nord
del mas

Mas de teulat a dos vessants
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 18
001300100DG27F

4677 427

SERRADELL
Marti Torras Manso

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2910,0000
Bo

Bo

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

NoSenseNoSense
X XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

X

D´aquest conjunt arquitectònic podríem distingir sis volums. Dos volums-vivenda de teulats a dos vessants;
a sobre del que està més a llevant hi ha un petit alçat constituït per una torreta de teulat a dos vessants. Un
tercer volum seria l´adossat de davant d´aquesta torreta, de teulat a un vessant desaiguant al sud. Un quart
seria el volum adossat al sud-oest d´aquest, de teulat a dos vessants, amb la porta principal al primer pis,
accessible per unes escales de pedra. El cinquè seria una gran pallissa situada al nord-est, de teulat a dos
aiguavessos, i el sisè, una segona pallissa adossada a l´anterior, de teulat a un vessant. Aquestes dues
pallisses juntament amb la façana de ponent del mas cenyeixen una era enrajolada. Cal destacar els arcs
de pedra i les eixides que es troben a la façana meridional del mas, així com una petita capella a l´interior.

Mas de teulat a dos vessants
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



Es valora el conjunt amb les regles racionals en que han
estat disposades les edificacions al voltant de l'era com a
gran espai de relació i treball de la masia. Es valora
també el mur sec amb poques obertures de la façana
nord que clou el recinta edificat.

Conjunt format per diferents edificacions agrupades al voltant de l'antiga era i situades sobre un
turó. Aquesta situació que les fa visibles des des tot el territori es deu a la funció defensiva que
segurament havia tingut l'edifici. 
Les façanes orientades a migdia tenen les gran obertures, més grosses a les antigues pallisses i
petites amb balcó als habitatges. Sota l'edificació principal existeig un pas de costat a costat
format per una volta grasa des de la que s'accedeix a la capella. L'edifici està reformat i es destina
a habitatge dels propietaris i a turisme rural.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial REP

Nivell Parcial , Clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix tot el conjut de l'edificació pel que fa els volums, situació i relació d'alçades que es dona entre els diferents cossos. Es permet la
rehabilitació de les diferents edificacions sempre que s'utilitzin els sistemes construcctius i materials edicionals mimeticament els originaris. La
composició dels forats es respectarà atenent a no afectar l'entitat de la masia.

ESPAI LLIURE: L'era es un espai inadificable sota cap concepte.

ESPAI EDIFICABLE: Queda limitat a la reconstrucció dels cossos en mal estat. Qualsevol nova edificació s'haurà de situar en edifici separat del conjunt protegit.

ENTORN: Es protegeix tot l'entorn de la casa, el que no s'afegiran cossos aliens.
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St. Llorenç
000300400DG27F

4677 427

CAN LLINÀS
Josep Bori Perarnau

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X m2160,0000
Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas d´un sol volum, amb un petit adossat a llevant. La seva façana més important és la meridional, de
planta i dos pisos d´altura. Les portes i finestres tenen les llindes i brancals de fusta, algunes pintades de
color blau cel, i les barbacanes són de fusta nova. La porta principal es troba a la planta baixa d´aquesta
façana, accessible a través de dos esglaons de pedra. Totes les façanes presenten restes d´arrebossats i
rejuntats de calç. La façana de ponent només té una finestra a cada planta i a la de llevant i tramuntana no
hi ha obertures. Com que la casa es troba en un pendent, la cara nord, tocant a la carretera, presenta poc
més d´un pis d´alçada. El petit adossat de llevant és de totxanes i uralites.

Planta rectangular i teulat a dos vessants
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 17
000300200DG27F

4677 427

CAL ROS
Josep Magnet i Burch

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X m2304,0000
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Antic molí situat una mica més amunt del Molí de Can Magnet, en el torrent de Grats. Mas d´un sol volum
de teulat a dos vessants amb un petit cobert davant de pedra i teules, de teulat a un vessant. La façana més
important del mas és la de ponent, de planta i dos pisos, amb la porta a la planta baixa que forma un arc
amb grans carreus de pedra. La façana meridional i la de llevant no presenten obertures i la de tramuntana
té tres finestres, una a cada pis. Les barbacanes són de cabirons i llates de fusta i a la cara de migjorn hi ha
un contrafort

Mas de teulat a dos aiguavessos
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç
000300300DG27F

4677 427

MOLÍ DE CAN MAGNET
Cristina Magnet i Burch

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

X

X m2270,0000
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Antic molí que es troba a frec del torrent de Grats. Mas d´un sol volum de teulat a dos vessants, amb uns
galliners adossats a llevant de troncs de fusta, pedra i uralites, i una cort adossada a ponent de pedra i
teules. A tramuntana hi ha només una porta que s´ofereix al pis i al nord-est hi ha encara l´antiga bassa del
molí. Més endarrere, més al nord, hi ha una important pallissa de totxanes i teulat d´uralita, a banda i banda
de la qual, hi ha sengles cobrts de troncs de fusta i uaralites.

Teulat a dos vessants
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç,29
002300100DG27H

4677 427

CAN MIR
Ramon Rusiñol Canals

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2480,0000
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Conjunt arquitectònic format per cinc volums. El primer, seria el mas, de teulat a dos vessants, de planta,
dos pisos i golfes en la seva façana meridional i que té la porta principal al primer pis de la façana de
ponent. El segon volum seria un adossat de pedra i teules per als remolcs a la façana de migjorn. A la cara
de ponent trobem els altres tres volums. Un gran cobert de teulada a dos vessants d´estructura metàl.lica i
uralites, un altre cobert de teulat a un vessant de totxanes i uaralites, i, finalment, i més a ponent, una antiga
pallissa de pedra, bigam de fusta i teules, de teulat a un sol vessant. La porta a la cort, de la façana de
migjorn, està emmarcada per grans carreus de pedra i a la llinda hi posa la data de 1769.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç
002300200DG27H

4677 427

CAN MAGNET
Joep Magnet i Burch, Cristina Magnet i Burch

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X
X

X

X

X m2412,0000
Mitjà
Mitjà
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Conjunt arquitectònic format per un gran mas, dos coberts i tres pallisses. La façana més important del mas
és la meridional, de planta, dos pisos i golfes; té un gran arc de pedra a la planta baixa que es troba encarat
a unes escales de pedra per entrar a les corts, que ocupen tota aquesta planta. Després hi ha un conjunt
d´edificis de teulats a un aiguavés que encerclen un pati a llevant de la casa: un adossat a llevant del mas
de pedra i uralites, que dessota són corts, una gran pallissa de pedra i teules, un cobert, i una altra gran
pallissa que a sota també són corts. En una cota superior a aquest pati hi ha l´era enrajolada del mas
sostinguda per una paret de pedra amb tres grans contraforts que també cenyeix el pati esmentat. Aquesta
era està arredossada per la cara est del mas i per una altra gran pallissa que la limita al nord.

Teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada
Murs de càrrega de maçoneria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Llorenç, 21
000300100DG27H

4677 427

EL PUJOL
Pilar Ricart Amils

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

X m2340,0000
Mitjà

Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X NoSenseNoSense
XSíXarxaSíXarxa

TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Conjunt arquitectònic format per set volums. Els dos més grans, de teulats a dos vessants, constitueixen la
vivenda; anteriorment un era el mas i l´altre un cobert. Adossada al nord hi ha una gran pallissa de teulat a
un aiguavés, feta de totxos, amb remolcs i vehicles a sota, i dalt la palla. A continuació dos coberts més de
teulats a un vessant, el primer de teules i el segon d´uralites. El sisè volum el constitueix un cobert-pallissa,
de teulat a dos aiguavessos, de pedra i teules, que es troba a sota l´era i que té una important obertura a la
cara meridional, corresponent a l´herbera. Finalment, adossat a migjorn d´aquest últim, hi ha un altre cobert,
més baix, de teulat a un vessant, de totxanes i uralites. Caldria destacar negativament la façana meridional
del mas, on es forma una terrassa en el primer pis feta de pilars de totxanes i "bobadilles".

Mas de teulat a dos aiguavessos
Murs de càrrega de mamposteria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



El mas es situa a la posició més elevada de la falda de la
muntanya emergint des de la carretera d'accés que voreja
el conjunt a cota més baixa. Des d'aquesta cota inferior, la
masia mostra com  el cos longitudinal s'alinea al volum
principal de la casa, obtenint una façana contínua de
llarga longitud. Aquí, la masia apareix de forma
contundent donat el caràcter massís de les façanes, amb
pocs o sense forats, i per la construcció de pedra que
s'assenta al terreny. En canvi, a la part interior el conjunt
té un caràcter obert, donant una lectura contrària. En
aquesta zona trobem la interressant zona d'accés, les
part obertes dels pallers,... i l'espai exterior queda més
definit i controlat.

Conjunt format per un edifici de planta baixa i dos pisos que actua com a cos principal a partir del
que es desenvolupa un conjunt edificatori formant una ala de llarga longitud adossada al volum
inicial.
El mas consta a més de cossos aïllats de planta baixa i planta baixa pis.
L'accés a l'habitatge es produeix a través d'una zona porxada situada a la cantonada interior, on el
cos longitudinal s'entrega amb la casa.
El cos principal, així com la primera part de l'ala longitudinal i el conjunt que forma l'accés, són
construïts amb parets de càrrega de pedra que queda vista a les façanes.
En la part central de l'ala longitudinal caldria distingir entre les parets de càrrrega de pedra i les
columnes d'obra de fàbrica de maó ceràmic, que conformen les obertures de pallers i magatzems.
A la part final, que correspon a les ampliacions més actuals, s'utilitza el maó de forma general per
la construcció de les parets de càrrega, deixant-lo vist a les façanes.

VALORACIÓ:DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI:

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

CATEGORIA D'INTERVENCIÓ: Reestructuració Parcial.

Nivell Parcial. clau B

EDIFICACIÓ: Es protegeix el volum principal de la masia.
També es respectarà el caràcter compacte del conjunt donat per la unió dels edificis annexes al cos inicial de l'habitatge.

ESPAI LLIURE: Es mantindrà l'esquema d'espai lliure que defineix la casa basat en n espai controlat a la zona interior de la "L" edificada tractada per un ús
agrícola, i un espai lliure i natural que envolta la casa a la seva part posterior.

ESPAI EDIFICABLE: Es buscarà mantenir el caràcter compacte de la casa i es procurarà consevar la imatge contínua que es té del mas des de la carretera
d'accés.

ENTORN: Es protegeix l'entorn natural de la masia, la seva vegetació i arbrat que envolta l'edificació.
S'evitarà construir a la zona de pendent de la muntanya, concentrant l'edificació al terreny pla on actualment s'ubica el mas.
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SANT CRISTÒFOL

4676 430

CAN XANDRI
Joan Ignasi Sorigué Abel

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

XRunes

Dolent

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas format per tres volums alineats i contigus que són de ponent a llevant: els mas, un cobert i la cabanya.
El mas és de teulat a dos aiguavessos, de planta i pis -tot habitatge-, amb la porta d´entrada a llevant,
accessible a través d´unes escales de pedra. Presenta molt poques obertures: cap a la cara nord, i una
finestra molt petita a cadascuna de les restants façanes.Té adossat a llevant i tirant-se enrere, un cobert
que devien ser corts, de teulat a un vessant, amb dues portes a migjorn. Després, adjacent a aquest,
trobem la cabanya, que presenta dues obertures a la façana meridional: la porta de baix, amb un cairat per
llinda, i la finestra de dalt, rematada per un arc. El mas i el cobert estan en ruïnes, però la cabanya encara
es manté dreta sense que s´hi hagin fets obres. Tant el mas com la pallissa presenten moltes restes
d´arrebossats i grans esquerdes a les façanes Hi ha moltes bardisses arreu resultant molt difícil de dir on e

Mas de teulat a dos vessants i carener paral.lel a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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170400000000100010MU
4675 431

MAS PALOU
Jaime Alegre Mateo

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

X

XRunes

Runes
Mitjà

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

X

Mas Palou es una antiga masia que el 1860 consta que es habitada. Actualment resten una part dels murs i
les valles de la planta baixa.
Allotja bestiar.
S'inclou per la facilitat d'accés i d'implantació dels serveis, per la seva proximitat a la població de
Campdevànol.

aïllada
murs de càrrega

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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SANT MARTÍ D´ARMÀNCIES

4677 432

SANT MARTÍ VELL DE DALT
Jaume Colomer Molas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X
X

X
XRunes

Runes
Runes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Mas de planta i dos pisos i teulat a dos vessants, amb una cabanya contigua al sud, de teulat a un
aiguavés, que té l´era al davant. Al nord el mas presenta un altre petit adossat, en ruïnes com els dos
volums anteriors, que era una cort de porcs; i una mica separat, un altre cobert enrunat, de teulat a un
vessant, per al bestiar. A la planta baixa del mas hi havia les corts, que es comunicaven amb la pallissa, i
també a dins, l´escala que pujava a la vivenda. El mas té la cara nord plena d´heures i en el seu interior hi
ha romagueres, saüquers i freixes. A ponent presenta un sol pis d´altura i dos grans roures, un d´ells
balmat, que respondrien a la categoria de monumentals.

Teulat a dos vessants i carener perpendicular a la porta d´entrada.
Murs de càrrega de mamposteria

Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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SANT MARTÍ D´ARMÀNCIES

4677 433

SANT MARTÍ VELL DE BAIX
Jaume Colomer Molas

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

XRunes

Runes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran mas en ruïnes de planta rectangular; de planta i dos pisos d´altura, que tenia una cabanya adossada a
llevant també de planta rectangular, amb l´era al davant. Queden drets molts trossos de parets del mas,
excepte de la façana de llevant, alguns plens d´heures. De la cabanya resta la paret tocant al camí i un bon
tros de la façana meridional. Dessota l´era encara hi ha un altre cobert ensorrat. L´entrada al mas sembla
que era a la façana de migjorn, amb esglaons de pedra per accedir-hi. A l´entorn trobem sobretot bardisses,
roures i freixes.

Murs de càrrega de mamposteria
Teula ceràmica

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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St. Per d'Aüira
000200200DG37E0001YU

4677 429

SANT PER D'AUIRA
Celso Espona Vila

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

XRunes

Runes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Es tracta de les ruïnes d'una antiga construcció de grans dimensions amb coberta a dues aigües, amb una
de les cruiges destinades a habitatge i l'altre a cabanya.
S'inclou per que forma part del conjunt de Sant Pere d'Auira, Esglèsia Romànica totalment restaurada, fita
del territori Campdevanolenc, i lloc de visita tradicional.

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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Serra de Sant Marc
002100100DG27F0001HS

4675 425

CAN SANT MARC
Maria Torras Manso

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X

X
X

XMitjà

Runes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X

X

X

Es una masia aïllada, situada a uns 1.227m d'alçada al peu de la Serra de Sant Marc del que n'agafa el seu
nom. Consta de Planta Baixa i pis, al seu costat s'hi troven les ruïnes d'una cabanya, molt a prop hi ha una
font .
En la mateixa finca s'hi trova l'ermita de Sant Marc d'Estiula, en el punt més alt de la Serra de Sant Marc. La
pista forestal s'acaba a uns 500 metres.

murs de carrega
de planta rectangular i bigues de fusta

a dues aigues de teula arab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES
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SANT QUINTÍ DE PUIGRODON

4675 426

RECTORIA I ERMITA DE SANT QUINTÍ DE PUIGRO
BISBAT DE VIC

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PLA ESPECIAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE

FITXA:
MUNICIPI:
VEÏNAT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
COORDENADES UTM: LATITUD: LONGITUD:

NOM:
PROPIETARI:

CAMPDEVÀNOL

EDIFICIS
Habitatge
Magatzem
Cabanya
Granja

ESTAT DE CONSERVACIÓ SUPERFÍCIE DE LA FINCA ACCÉS HABITADA
No amb vehicle
Amb vehicle 4 x 4
Utilitari sense ferm
Ferm fins a la porta

No
Sí
Temporals

Rústica
Construïda
Sòl
Altres

X
X

XRunes

TELÈFONAIGUA LLUM SANEJAMENT

X XNoSenseNoSense
SíXarxaSíXarxa
TpsFemerPúblicaRiu
Sol·licitCampPrivadaPou
Radio-telFossaSolarFont
CableRecEòlicaCisterna

RiuGrup EmissoraBassa

X X

Gran volum de planta rectangular i teulat a dos vessants, de planta, pis i golfes d´altura, que en la seva
meitat de ponent és habitatge, i que en la part de darrera de la planta baixa de la seva meitat de llevant és
una petita capella de planta rectangular, l´absis de la qual ix per la façana est de l´edifici; el primer pis que
s´ofereix a la façana sud d´aquesta meitat és també vivenda, mentre que dessota hi ha una gran porta de
fusta que fa un vestíbul abans d´entrar a l´ermita, amb quatre grans graons de pedra per accedir-hi. La
capella sembla que és més antiga i que després s´aixecà l´edifici. L´habitatge està ensorrat, mentre que el
teulat corresponent a la capella, tot ple d´heures, encara es manté dret. Més a llevant hi ha un cobert
totalment ensorrat. Les parets havien estat arrebossades però aquest s´ha anat desprenent. Aquest edifici
es troba damunt de Can Bac amb grans prats d´herba a ponent

Rectoria i ermita formant un edifici de planta rectangular a dos vess.
Murs de càrrega de maçoneria

Teula àrab

DESCRIPCIÓ GENERAL:

TIPOLOGIA:
ESTRUCTURA:
COBERTA:

INFRAESTRUCTURES



 

CARTOGRÀFIA DEL TERME MUNICIPAL DE SANT PAU DE SEGÚRIES. 
























